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 المقدمة

تحدیث  الضروري من صار كافة، المجاالت في الحاصل التكنولوجي التطور مع التواصل بغرض

قد یختلف عما كان  منھج الرسم الصناعي بالمعلومات التخصصیة في علوم المیكانیك، وبأسلوب عرض

الھندسي والصناعي متبعاً في كتب الرسم الھندسي والصناعي لكنھ استمراراً لنفس منھجیة كتاب الرسم 

 للمرحلة األولى.

 تضمن والذي الصناعي الرسم في المتخصص الكتاب ھذا نقدم – وجل عز – هللا من وبتوفیق

 والرسم المتقایس والرسم )الھندسي المنظور( المجسم الرسم الفصل األول أنواع تناول فصول، خمسة

 السطوح خشونة معنى الطالب علىمن خاللھ  فیتعرف الثاني رسمھا، أما الفصل وطرائق المائل

 المجال ھذا في المتخصص على الواجب من التي المیكانیكي التشغیل ورموز ورسمھا ترمیزھا وطرائق

 رسم على موضوع الثالث واالنحراف، وقد ركز الفصل التفاوت رموز عن فضالً  عنھا الكاملة الدرایة

 تتغیر والتي المشغوالت حاالت من الكثیر الموضوع غطى إذ مجسم، منظور من الثالثة المساقط

 وأنواعھا القطاعات موضوع الرابع المشغول، في حین عرض الفصل الجسم شكل بحسب مساقطھا

 بمساعدة الرسم إعادة ألساسیات تناول فقد الصناعي، أما الفصل الخامس الرسم في تمثیلھا وطرائق

واألشكال، مروراً بتمكین المستعمل للبرنامج من رسم  الخطوط رسم في الضروریة والبدایات الحاسوب

المساقط في أسلوب ثنائي األبعاد فضالً عن أولیات الرسم ثالثي األبعاد وذلك تطبیقاً لما احتوتھ الفصول 

فصول  والتتابع مع األربعة من الرسم الیدوي، وبذلك صار لزاماً  تدریس الفصل الخامس بالتزامن

 .الكتاب األربعة

في  منا اجتھاداً  كان بل بتمامھ، وال بكمالھ ندعي ال األعزاء لطلبتنا الكتاب ھذا نھدي إذ ونحن

استمراراً  لتكون بالحاسوب المعان المیكانیكي فضالً عن الرسم الصناعي الرسم عرض المعلومات عن

والتي ستكون أكثر المرحلة الدراسیة القادمة  نحو التعلّم لتكملة انطالق وركیزة سلیم علمي ھندسي لتفكیر

تخصصاً آملین أن تكون تلك المعلومات ذات فائدة عملیة تؤھل الطالب في اختصاصھ وأساساً لتكملة 

 عن وآرائھم بمالحظاتھم یزودونا أن المدرسین زمالئنا من نرجو دراستھ في ھذا المجال العلمي، كما

العلمیین (د.نبراس  الخبیرین إلى بالشكر نتقدم للمادة العلمیة، وختاما تدریسھم أثناء الكتاب، محتویات

 لجھودھم والخبیر اللغوي (د. رضاب حافظ حمید) محمد مھدي، واألستاذ عبد الكریم سلمان عبد الكریم)

 وهللا بھ، ینتفع الذي العلم من الكتاب ھذا یجعل أن هللا ونسأل بكل عنایة وحرص، الكتاب مراجعة في

 .التوفیق وليّ 

 ھـ 1433 - م 2012  المؤلفون                                                                             
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 الفصل األول
 رسم المنظور الھندسي

Pictorial Drawing 

 

 # أھداف الفصل األول

 ن:أ على قادراً  الطالب یكون الفصل دراسة إنھاء بعد

 (المنظور). المجسم الرسم أنواع یعرف .1

   المنظور. رسم قواعد  یعرف .2

 الثالثة. المساقط على اعتماداً  مختلفة ألشكال المتقایس المنظور یرسم .3

 الثالثة. المساقط على اعتماداً  مختلفة ألشكال ائلالم المنظور یرسم .4
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  تمھید:

تعرفنا في المرحلة الدراسیة السابقة عن مفھوم المنظور الھندسي وأنواعھ تبعا لنقطة أن سبق و

 أو بالمنظور المائل  Isometricالرصد، ولكون األجزاء المیكانیكیة عادة ما تمثل بالمنظور المتقایس

Oblique  .لذا سنتناولھما بشيء من التفصیل 

 -المعلومات وتزوید المواصفات ما یأتي: التي تتضمن نقلإن من متطلبات الرسوم الھندسیة 

من مكّونات المشغولة البّد أن یكون ھناك تفسیر  یجب أن تكون الرسوم الھندسیة واضحة وألّي جزءٍ  .1

ضمن التفسیر الواحد، فسیكون الرسم  التباسواحد فقط، إذ أن وجود أكثر من تفسیر أو حتى شّك أو 

 ناقصاً ولن تكون مواصفاتھ حقیقیة.

یجب أن یكون الرسم كامالً بحیث یزّود كّل المعلومات للمرحلة التصنیعیة، إذ أن كّل رسم یجب أن  .2

یكون كامالً بذاتھ ولكل مرحلة رسمھا الخاص، وقد تكون عّدة رسوم لعّدة مراحل تصنیعیة، إبتداءاً 

شكل الخام، وقد یعتمد على الرسوم األخرى إلكمال المواصفات، وكمثال على ذلك الرسوم  من

 .Assembly Drawings والتجمیعیة   Detailed Drawingsالتفصیلیة 

یكون الرسم بمقیاس رسم واضح قابل للمضاعفة، فقد تكون النسخة المطبوعة ال تسع  یجب أن .3

رسم، أو تكون المشغولة صغیرة تحتاج الى مضاعفة الرسم، األبعاد الحقیقیة للمشغولة، فیصغر ال

 وكذلك فاستعمال مقیاس الرسم یجب أن ال یؤثر على دقة المواصفات.

یجب أن تكون الرسوم لغة مستقلة وغیر معتمدة على لغة معینة، فاستعمال بعض الكلمات على  .4

(ھیئة المواصفات  )ISO(الرسم یجب فقط أن یكون ضمن العنوان وھناك توجھ ضمن نظام 

من الكلمات، وأن تخضع للمعاییر الدولیة المتبعة في  بدالً  ،Symbolsباستعمال الرموز  العالمیة)

النظام العالمي لتكون قابلة للتطبیق ضمن كل البلدان، عدا بعض الشركات التي تكون معاییرھا 

 خاصة عند التعامل في مصانعھا وبشكل محدود جداً.

 .Pictorial Drawingأنواع الرسم المجسم    )1-1ویمثل الشكل (

 

 : أنواع الرسم المجسم. 1-1الشكل 
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  Isometric Drawingالرسم المتقایس  1-1
رسم المنظور للمشغوالت المطلوب تصنیعھا، إذ یعد من أنواع  ؛الغرض من الرسم المتقایس ھو

اإلسقاط فیھ ، وتكون خطوط ضمن الرسم المجسم Axonometric Drawingالرسم أإلحداثي 

إن ھذا النوع من اإلسقاط ھو األكثر استعماالً وشیوعاً في ، ومتوازیة وعمودیة على مستوي اإلسقاط

التطبیقات الھندسیة المیكانیكیة لبساطتھ وإمكانیة وضع أبعاد الجسم على مساقطھ بوضوح، إذ تظھر 

، (او بأي مقیاس رسم 1:1بمقیاس رسم  رتفاعفیرسم الطول والعرض واإلاألبعاد بطولھا الحقیقي، 

 .مناسب)

العرض فیرسمان (من الیمین ومن الیسار) الطول وأما  ،المنظور المتقایس رأسیاً  إرتفاعیرسم 

الذي  قعن خط األف 30oبمیل زاویة مقدارھا 

یمثل قاعدة المنظور بتماثل حول المحور 

)، إذ تبدو محاور المنظور 2-1األمامي، الشكل (

فیما بینھا، وترسم  120o بزوایا مقدارھاموزعة 

) X,Y,Zالخطوط الموازیة للمحاور األساسیة (

وستكون بأبعادھا الحقیقیة، أما الخطوط التي ال 

بعاد األتوازي تلك المحاور فأنھا لن تحافظ على 

نفسھا وكذلك الزوایا فإنھا ال تظھر بقیاسھا 

 الحقیقي.

 : المنظور المتقایس. 2-1الشكل         

لتمثیل المشغوالت المطلوب تصنیعھا ترسم مساقطھا في أكثر من اتجاه لضمان وضوح المجسم 

 Orthographic Views(المنظور) ویكفي عموماً ثالثة مساقط ترسم بطریقة اإلسقاط العمودي 

 -علما أن المستویات ھي :الموازي لحافات تقاطع مستویات اإلسقاط، 

 .Front Planeالمستوي األمامي  .1

 .Side Planeالمستوي الجانبي  .2

 .Top Planeالمستوي األفقي  .3

من الوجھ األكثر تعبیراً عن شكل المشغولة، والذي  ) دائماً الرأسيالمسقط األمامي ( إختیاریتم 

 یحتوي على أكثر المساحات التي یمكن رؤیتھا من األمام، بینما المسقط الجانبي یحتوي على كل
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الذي یحتوي على كل فھو  فقيالمسقط األ (أو من الیمین)  أما من الیسار المساحات التي یمكن رؤیتھا

  على.ألاالمساحات التي یمكن رؤیتھا من 

 خطوات رسم المنظور  1-1-1

) دائما 30oإذ تكون الزاویة الضیقة ( )30o- 60o( إلسناد المثلث Tتستخدم المسطرة حرف 

)، أما 3-1الشكل ( للیمین أو للیسار وتستعمل الحافات القائمة لرسم الخطوط األمامیة (العمودیة)،

 الخطوط التي ال توازي المحاور الرئیسة فتوصل عن طریق مسطرة القیاس أو إحدى حافات المثلث. 

قد تمرن الطالب في دراستھ السابقة على مراحل تنفیذ الرسم المتقایس، وسنتوسع في تنفیذ تلك ل

األول خطوط  ؛ الخطوط أن الرسم یكون بنوعین منبالرسومات، وكما سیأتي، ومن المھم أن نذكر 

خفیفة وبدون ضغط للقلم على ورقة الرسم، وھي 

 Construction Linesخطوط بناء المنظور 

لیسھل مسح الزائد منھا فیما بعد، بینما یتم إظھار 

وھي التي تحدد  HBالباقي بخطوط غامقة بقلم 

 الحافات الخارجیة ألسطح المنظور.

 

                                          
 3-1الشكل                                              

 : طریقة استخدام أدوات الرسم في الرسم المتقایس.
  1-1مثال 

 mm 50ة التي قطرھا سطوانمنظور األ إرسم

، والمبینة في المتقایس رسمبطریقة ال mm 60ھا إرتفاعو

 ).4-1الشكل (

 

 

 

 

 
                                                                            

 ة.أسطوان: منظور  4-1الشكل 
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 -مالحظة: لرسم أي جسم منظور نتبع ما یأتي:

یتم رسم صندوق أو  ) إذBox Methodالصندوق طریقة نستخدم طریقة متوازي السطوح ( •

الشكل العام للجسم، وتكون أبعاده مساویة لألبعاد فتراضي لیحیط بكامل إمتوازي سطوح 

 الخارجیة للمنظور المطلوب رسمھ.

إضافة خطوط لتمییز سمات وممیّزات الجسم (عادة حافات المستویات واألسطح)، ینظر  •

للجانب األمامي (الجھة الیمنى من المنظور)، والذي یمس سطحھ السطح الخارجي 

ب األمامي من متوازي السطوح المرسوم، وعلى شكل للصندوق، لنقل التفاصیل على الجان

 خطوط موازیة للمحاور الرئیسة وھكذا لبقیة األوجھ (الجانبي والعلوي أو األفقي).

لرسم الدوائر واألقواس (أشكال معینیة) تحدید محاور المعالم الدائریة مع عمل مربعات مائلة  •

 بشكل بیضاوي باستعمال طریقة المراكز األربعة.

رسم الخطوط وتوضیحھاً بخطوط غامقة وثابتة السمك تبدأ من الدوائر واألقواس ثم  إعادة •

 الخطوط المستقیمة ( بدءاً من الجانب األمامي).

إن الخطوط المائلة والتي ال تكون موازیة ألي من اإلحداثیات الثالثة تسمى بالخطوط الغیر  •

ھا حسب میلھا ویتم رسمھا بتحدید غیرّ متقایسة وال یمكن إیجاد أبعادھا كما في بقیة الخطوط لت

 نھایاتھا ثم توصیل النھایات.

ن الخطوط الخفیفة جدا ال تستوجب المسح، وال تظھر إمسح الخطوط الزائدة مع مالحظة  •

 ، (إالّ عند الضرورة القصوى).الخطوط المخفیة (المتقطعة) في الرسوم المجسمة

 الحل: 

على طریقة رسم منظور دائرة داخل مربع یمیل مستواھا من دراستنا في المرحلة السابقة تعرفنا 

ة األعلى واألسفل إذ یرسم سطوانعن مستوى النظر، ویتم اعتماد تلك الطریقة في رسم سطحي األ

 -درجة، وكما یأتي: 30منظورھا بمیل مقدار زاویتھ 

بطول ضلع  30oنرسم معین زاویة ضلعیھ من الجھتین  .1

50 mm إذ یمثل )، 5-1ة)، الشكل (سطوان(یمثل قطر األ

الضلع األیمن طول الشكل ویمثل الضلع األیسر عرض 

متناظرة أي أن الطول یساوي  ةسطواناألالشكل (

العرض)، ثم نكمل الموشور القائم (متوازي السطوح) 

 .mm 60 إرتفاعب
                                                                                                          

 : منظور لموشور قائم. 5-1الشكل 
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نحدد خطوط المحاور في المضلع العلوي لغرض رسم  .2

الشكل البیضاوي باستخدام الفرجال، وبالطریقة السابقة 

الذكر في المرحلة األولى (طریقة المراكز األربعة)، 

 ).6-1الشكل (

 

 

                           
 : رسم شكل بیضاوي داخل المعین العلوي. 6-1الشكل                                                               

نكرر رسم شكل بیضاوي بالطریقة نفسھا في المعین   .3

السفلي، ثم نصل طرفي نھایتي الشكلین البیضاویین 

 ).7-1بأعمدة مماسیة، الشكل (

 

 

 

 
 : رسم شكل بیضاوي داخل المعین األسفل. 7-1الشكل               

نمسح الخطوط الزائدة إلظھار الشكل النھائي لمنظور  .4

ة، مع وضع األبعاد الرئیسة، ورسم المحاور، سطواناأل

 ).8-1الشكل (

 

 

 

 
                                                                             

 ة صلدة.سطوانور متقایس أل: منظ8-1الشكل 
) مراحل تنفیذ الدوائر على األوجھ الثالثة للمنظور المتقایس 10-1)، والشكل (9-1یبین الشكل (

، إذ یكّون المعین المتضمن لمنظور الدائرة بحیث رسم الشكل البیضاوي بحسب میل السطحلغرض 

 للمحاور المتقاطعة في المركز.یكون طول ضلعھ مساویاً لقطر الدائرة، وذلك برسم خطوط موازیة 
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 : طریقة المراكز األربعة لرسم الدوائر في أوجھ المنظور المتقایس. 9-1الشكل 

 

 
 : طریقة تنفیذ األقواس في المنظور المتقایس. 10-1الشكل 

    2-1مثال 

-1المنظور المتقایس المبین في الشكل ( إرسم

 .، مع وضع األبعاد1:1) بمقیاس رسم 11

 

 

 

       
 

                

 

 : منظور یحتوي على أسطح مائلة. 11-1الشكل 
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 الحل

 -) مراحل تنفیذ المنظور المتقایس وكما یأتي:12-1یبین الشكل ( 

، 50mm ،50mm)، وستكون (رتفاعنحسب أبعاد المنظور الخارجیة (الطول، العرض، واإل .1

، ثم 50mmضلعھ )، على التوالي، مما یستوجب رسم منظور متقایس لمكعب طول 50mmو

نحدد النقاط (حسب القیاسات) على مستویات األسطح األمامي، واألفقي، وباألبعاد المبینة بالمنظور، 

 ثم نرسم منھا خطوطاً بموازاة المحاور الرئیسة لتحدید تفاصیل السطحین األمامي واألفقي.

یات ونھایات األسطح المائلة مع تحدید موقع القطع الذي في السطح األمامي، ونرسم نحدد نقاط بدا .2

 الخطوط التي تمثل الحافات لتلك األسطح.

 نحدد عمق القطع ثم نصل بین النقاط لتحدید بقیة األسطح. .3

، مع مالحظة إلظھار الخطوط الرئیسة مع مسح الخطوط الزائدة وثم نضع األبعاد HBنستخدم قلم   .4

عد وضع األبعاد التي تعلمھا الطالب في المرحلة السابقة، وأن توزع األبعاد ضمن ثالثة قوا

 مستویات.

 
 .ةسطح مائلأ: مراحل رسم منظور متقایس یحتوي على  12-1الشكل 
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  3-1مثال 

 .، مع وضع األبعاد1:1) بمقیاس رسم 13-1المنظور المتقایس المبین في الشكل ( إرسم

 
 13-1الشكل 

 الحل

، ویمكن رسم المخطط الشبكي ا(اآلیزومتري) ) مراحل تنفیذ المنظور المتقایس14-1یبین الشكل (

 -وكما یأتي:واستخدامھ في رسم المنظور (بخطوط خفیفة)، 

، 130mm)، وستكون (رتفاعأبعاد المنظور الخارجیة (الطول، العرض، واإل بعد حساب .1

40mm70، وmm ،متوازیة السطوح، لتحتوي داخلھا نرسم أشكال مضلعة )، على التوالي

، وآخر یعلوه في 20mmx40mmx130mm(متوازي سطوح بأبعاد   المنظور بكل تفاصیلھ

) مع العلم إن مساحة كل معین في المخطط الشبكي 50mmx40mmx30mmبأبعاد منتصفھ 

، ثم نؤشر مراكز الثقوب الثالثة بخطوط مركز تتقاطع في مراكزھا، علما 10mmx10mmھي 

 ).20mmإن تلك المراكز ستكون مراكز لدوائر الحافات الخارجیة للمنظور (بنصف قطر 

لرسم الثقوب (البیضاویة الشكل) نحدد المعین الذي سترسم داخلھ معتمدین على مركز كل ثقب  .2

فیھ، إذ یقع ثقبان في السطح األفقي وثقب في السطح الجانبي، وموقعھ نسبة الى السطح الذي یقع 

 .20mmx20mmفیكون المعین بأبعاد  20mmقطر الثقب وبما أن 

باستعمال طریقة المراكز األربعة (أو باستخدام الطبعات البیضاویة الشكل)، نرسم األشكال  .3

 البیضاویة لكل من الثقوب والحافات المدورة.

لظاھرة لتحدید حافات المجسم الخارجیة، ثم نمسح الخطوط الزائدة نصل مماسات لألقواس ا .4

مع االبقاء على الخطوط األساسیة وأعادة رسمھا  )(المخطط الشبكي والخطوط المساعدة األخرى

 ).13-1(، ثم نضع األبعاد كما ھي في الشكل  HBبخطوط غامقة 
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 لمخطط الشبكي.: مراحل رسم المنظور المتقایس باالستعانة با 14-1الشكل 

 Pictorial Drawing from Orthographic Viewsرسم المنظور من المساقط  1-1-2

من الممكن استنتاج الرسم المتقایس إذا كانت مساقط 

یتم تحدید الركن األسفل األیسر لیكون  إذالجسم معلومة 

للمنظور المتقایس  (X, Y, Z)موضع لإلحداثیات المتقایسة 

 Auto(النظام المتبع في نظام الرسم المعان في الحاسوب 

CAD) مما یترتب علیھ أن یكون موقع 15-1)، الشكل ،(

تسنى نقلھا على تلك اإلحداثیات على المساقط المعلومة، لی

 فتراضي للشكل المجسم.متوازي السطوح اإل
 : موقع اإلحداثیات المتقایسة على المنظور المتقایس. 15-1الشكل                                            
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  3-1مثال 

المنظور المتقایس  إرسم

مساقطھ في  المبینة للمجسم

)، وبمقیاس 16-1الشكل (

 . 1:1رسم 

 

 
 

 

 : المساقط الثالثة لمنظور متقایس. 16-1الشكل 

 الحل 

    نؤشر اإلحداثیات المتقایسة .1

)X, Y, Z ( المساقط الثالثةعلى ، 

  المبینة في الشكل  ةوبالطریق

)1-17(. 
  

 : تأشیر المحاور المتقایسة على المساقط. 17-1الشكل 

إلحداثیات المتقایسة، وبالرجوع الى انرسم  .2

المساقط ألخذ األبعاد، نؤشر على أإلحداثي 

X  60المسافةmm  أإلحداثيوعلى Y 

 Z أإلحداثي، وعلى 50mmالمسافة 

  ).18-1، الشكل (40mmالمسافة 
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         رسم أإلحداثیات.:  18-1لشكل ا
    

نرسم من نقاط التأشیر خطوط موازیة للمحاور  .3

)، 19-1ثم نكمل متوازي السطوح، الشكل (

المساقط  في 2و  1الحظ موقعي النقطتین 

 الرسم المتقایس.في الثالثة و

 

 

 
            

  .19-1الشكل 

بالرجوع الى المسقط األمامي نؤشر التفاصیل  .4

 10mmن البعد سیكون إبأبعادھا ومن الواضح 

من أسفل وجانبي الجھة األمامیة لمتوازي 

)، وكذلك بالنسبة للمسقط 20-1، الشكل (السطوح

مستقیمة موازیة األفقي، نصل النقاط بخطوط 

ألضالع الوجھ األمامي مع تحدید مركز الدائرة 

 المبینة في المسقط الجانبي.

 
 .20-1الشكل                                       

عند مالحظة الدوائر في المسقطین األمامي  .5

 )نافذةدائریة (ن الدوائر ھي ثقوب إوالجانبي نجد 

مما یستوجب رسمھا بشكل بیضاوي على أوجھ 

المنظور وبحسب طریقة رسم الدوائر في المنظور 

  ).21-1المتقایس، الشكل (

 

 

 
 .21-1الشكل                                                                                                        
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ئدة وبقاء المجسم مسح الخطوط المساعدة والزا   .6

 ).22-1، الشكل (وإظھار خطوطھ

 

 

 

 

 

 .22-1الشكل 

، على المنظور وضع األبعاد والمحاور .7

، مع مراعاة أن یتضمن )23-1الشكل (

كل مستوي األبعاد الموجودة على 

 مسقطھ.

 

 

 

 

 

 
 .23-1الشكل           

 

  Oblique Drawingالرسم المائل  1-2
أن یكون أحد أوجھ الجسم موازیاً لمستوي اإلسقاط  بحیث تظھر  المائلمجسم الرسم في یشترط 

جمیع تفاصیل ھذا الوجھ بأشكالھا الحقیقیة، وتكون فیھ خطوط اإلسقاط متوازیة ومائلة على مستوي 

اإلسقاط، ویرسم المجسم المائل، كما ھو الحال في الرسم المتقایس، على ثالثة إحداثیات، إحداثیان 

مع األفق (یمكن استعمال أي زاویة مناسبة أخرى)  45oالثالث مائل بزاویة مقدارھا  متعامدان واإلحداثي

ویسمى أإلحداثي المائل بـ "أإلحداثي الخلفي" وتسمى الخطوط الموازیة لإلحداثي الخلفي بـ "الخطوط 

 الخلفیة".
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في الرسم یمكن تنفیذ الرسم المائل عندما تكون المساقط معلومة بطریقة مماثلة للتي استعملت 

بأشكالھا وأبعادھا (المسقط األمامي) المتقایس مع خاصیة أن ترسم التفاصیل الموجودة أمام الجسم 

 الحقیقیة.

 أنواع الرسم المائل 1-2-1

وتكون األبعاد في ھذا  Cavalier Drawingیوجد نوعان من الرسم المائل األول رسم كافلیر  

، أما إذا كانت األبعاد على أإلحداثي )L( دیرھا الحقیقیةالنوع باتجاه أإلحداثي المائل مرسومة بنفس مقا

الخلفي مرسومة بنصف المقیاس 

)L/2أن الرسم یعرف برسم ) ف

، Cabinet Drawingكابینت 

واقعیة عن  أكثرنطباع إوھو یعطي 

 ).24-1الشكل (  الشكل الحقیقي،
 

 

 : رسم المنظور المائل.  24-1الشكل 

أما في األوجھ المائلة (الجانبي  األمامي بشكلھا الدائري وترسم بالفرجال،تظھر الدوائر في الوجھ 

، (لذلك یفضل عند تنفیذ رسم واألفقي) فیمكن استعمال طریقة المراكز األربعة لرسم الشكل البیضاوي

 المجسم بأن یكون الوجھ الذي فیھ دوائر أو أقواس ھو الوجھ األمامي).

 من المساقط  خطوات رسم المنظور المائل 1-2-2

لرسم الخطوط  45oإلسناد المثلث  Tبعد إعادة رسم المسقط األمامي، نستخدم المسطرة حرف 

للیسار، وتستعمل الحافات القائمة في رسم الخطوط العمودیة، أما الخطوط  الخلفیة، إذ تكون الزاویة دائماً 

 التي ال توازي المحاور الرئیسة فتوصل عن طریق مسطرة القیاس أو إحدى حافات المثلث. 

 

  4-1مثال 

المنظور المائل (كافلیر) بمقیاس  إرسم) منظور متقایس ومساقطھ الثالثة، 25-1یبین الشكل (

 .45oبحیث تكون الخطوط الخلفیة مائلة بزاویة مقدارھا  1:1رسم 
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 : منظور متقایس ومساقطھ الثالثة. 25-1الشكل 

 الحل

)، باستعمال 1:1نرسم المسقط األمامي وبالقیاسات واألبعاد الحقیقیة (بحسب مقیاس الرسم المطلوب  .1

الخطوط الخلفیة من كل نقاط تقاطعات خطوط المسقط نرسم  45oوالمثلث  Tالمسطرة حرف 

)، ثم نحدد بنقاط على 32mmاألمامي وبطول ال یتجاوز البعد الحقیقي لعرض المسقط الجانبي (

باألبعاد  باالستعانةتلك الخطوط طولھا الحقیقي 

الموجودة في المسقطین الجانبي واألفقي، الشكل 

بنیت تنفذ (لو كان المطلوب رسم كا)، 1-26(

 الخطوط بنصف طولھا الحقیقي).
               

 : رسم المسقط األمامي والخطوط الخلفیة. 26-1الشكل 

نصل النقاط التي تم تحدیدھا بخطوط مستقیمة موازیة ألضالع الوجھ األمامي (بالرجوع للخطوط  .2

التقاطع الناتجة (الخطوط األفقیة في المسقطین الجانبي واألفقي) مع رسم خطوط عمودیة من نقاط 

المخفیة ال ترسم عند رسم أي مجسم إالّ عند 

الضرورة القصوى إلظھار تفاصیل داخلیة 

كالثقوب الغیر نافذة)، ثم رسم الخطوط المائلة 

بعد تحدید نقاط البدایة والنھایة لألسطح المائلة، 

 ).    27-1الشكل (

        
 : رسم الخطوط العمودیة والمائلة. 27-1الشكل                                              
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نحذف الخطوط الزائدة لتوضیح الھیكل العام  .3

المرئي للجسم، مع مالحظة مسح الخطوط 

الظاھرة في المسقط األمامي كونھا لیست واقعة 

)، ثم نضع 28-1في المستوي األمامي، الشكل (

 األبعاد الضروریة وكما موجودة في المساقط.
  

 : منظور مائل (كافلیر). 28-1شكل ال

ویراعى عند وضع األبعاد على المنظور المجسم أن تكون المسافة بین خط البعد وخط الرسم 

10mm  حیث تكون خطوط اإلرشاد وخطوط األبعاد رفیعة وواضحة وموازیة لخطوط الرسم التي

كما ھو في المساقط وتكتب  السھم وطول الخطوط المساعدةرأس تشیر إلیھا تلك األبعاد، ویكون شكل 

 األبعاد على ھذه األسھم.

 

 أسئلة وتمارین الفصل األول  1-3
 

 -، وكما یأتي:)29-1كل من المناظیر المبینة في الشكل ( أعد رسم، 1:1بمقیاس رسم  1-3-1

 بطریقة الرسم المتقایس. ) أ

 بطریقة المنظور المائل (كافلیر). ) ب

 

 
 .29-1الشكل 
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 -، وكما یأتي:)30-1كل من المناظیر المبینة في الشكل ( رسم أعد، 1:1بمقیاس رسم  1-3-2

 بطریقة الرسم المتقایس. ) أ

 بطریقة المنظور المائل (كافلیر). ) ب

 

 

 
 .30-1الشكل 

 .)31-1كل من المناظیر المبینة في الشكل ( أعد رسم، 1:1بمقیاس رسم  1-3-3

 بطریقة الرسم المتقایس. ) أ

 بطریقة المنظور المائل (كافلیر). ) ب

 

 
 

 .31-1 الشكل
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 ). 32-1المنظور المتقایس للجسم المبینة مساقطھ في الشكل ( إرسم، 1:1بمقیاس رسم  1-3-4

 

 .32-1الشكل 

، (الحظ أن )33-1المنظور المائل للجسم المبینة مساقطھ في الشكل ( إرسم، 1:1بمقیاس رسم  1-3-5

 ).1-30-1الحل في الشكل 

 

 .33-1الشكل 
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بعد اقتراح أبعاد مناسبة للقطع  ناظیر، أعد رسم الممناسببمقیاس رسم (نشاط ال صفي)  1-3-6

 -، وكما یأتي:)34-1( المبینة في الشكل )2، و 1المیكانیكیة (

 بطریقة الرسم المتقایس. )أ 

 بطریقة المنظور المائل (كافلیر). )ب 

 بطریقة كابینیت. )ج 

 

 

 : مناظیر لقطع میكانیكیة. 34-1الشكل 
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 الفصل الثاني

 والتفاوتات الھندسیة عالمات التشغیل

Machining Symbols  

and Geometrical Tolerance 
 # أھداف الفصل الثاني

  ن:أ على قادراً  الطالب یكون الفصل دراسة إنھاء بعد

 السطح. خشونة معنى یعرف .1

 التشغیل. بعالمة الخاص الرمز یرسم .2

 الخشونة. رمز على التشغیل قیم مواقع یحدد .3

 رقمیة. قیم من یقابلھا وما الخشونة درجات یمیز .4

  المطلوبة. الخشونة على للحصول التشغیل إتجاه رموز یمیز .5

   رسمھا. في الشائعة األخطاء متجنباً  المساقط على الصحیحة بالطریقة التشغیل رموز یثبت .6

 األبعاد. على والتجاوز التفاوت معنى یعرف .7

 المساقط. على نحرافاال برموز التفاوت قیم یمثل .8
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 تمھید:

  ، فلو وضعنا سطحإن للسطوح المشغلة بنیة معقدة الحتوائھا على الكثیر من التموجات واألخادید

)، ونتیجة للعدید 1-2نحرافات الناتجة عن عملیة التشغیل، الشكل (الكثیر من اإلما تحت المجھر فنالحظ 

عة القطع وسرعة التغذیة، وجود التشغیل مثل سرمن العوامل منھا طرائق التصنیع، متغیرات 

ھتزازات المصاحبة لعملیات القطع، توفر سوائل التبرید، فضالً عن تركیبة المادة المشغلة، وتستعمل اإل

والذي  Raومن أھمھا عامل متوسط الخشونة  Roughnessقیم معیاریة متعددة لوصف قیم الخشونة 

) بین قمم وقیعان الجزء المفحوص بوحدات المایكرون Zأإلحداثي  إتجاهیمثل قیاس المسافة الرأسیة (ب

)10-6m  أو ،µm 1/1000، أوmm.( 

 

 : صورة میكروسكوبیة ثالثیة األبعاد لسطح مقطوع بالتشغیل. 1-2الشكل 

 Surface Roughnessخشونة األسطح  2-1

قد تختلف درجة الخشونة المطلوبة من تطبیق آلخر فقد تكون األسطح المطلوبة ذات نعومة فائقة 

درجة الحرارة، في حین تتطلب  إرتفاعلتقلیل االحتكاك وتجنب  Bearingsكما في كراسي التحمیل 

 أسطح خشنة. Clutchesالتطبیقات المعتمدة على االحتكاك في نقل الحركة كالفواصل 

) 2-2نحرافات، الشكل (نواع من اإلأثالثة  ة السطح المشغل بصورة مكبرة نجد فیھعند مالحظ

 -:كما یأتيوھي 
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 نحرافات لھا طابع األمواج. إ:     Wavinessالتموج  .1

نخفاضات الصغیرة الموجودة على رتفاعات واإل: اإل  Surface Roughnessخشونة السطح .2

 السطح.

 ھات على شكل شقوق على السطح.  :  وھي تشوّ   Flawsالخدوش   .3

 

 .: االنحرافات الموجودة على السطح 2-2الشكل 

عند تصمیم ورسم أجزاء مطلوب إنتاجھا تكون خشونة األسطح من المعلومات الواجب توفرھا في 

كّل والرسومات إذ یكون التعبیر عنھا بواسطة رموز خاصة توضح عملیة التشغیل المالئمة لكل سطح 

 ISO - 1302 Internationalبحسب المعاییر العالمیة  الرموز لھا تفسیر خاّص بھا،تلك من 

Standard Organization للحصول  مع إمكانیة إضافة قیم ونصوص لطریقة اإلنھاء السطحي

 . على درجة النعومة المطلوبة

  FinishSurface (Surface Texture)اإلنھاء السطحي  2-1-1

عتبارھا بأنھا مكونة یمكن إ Machining Processطة إجراء التشغیل الخشونة الناتجة بواس

من كمیتین ھما الخشونة المثالیة؛ وھي دالة لمقدار التغذیة، وطبیعة الشكل الھندسي، إذ تمثل أفضل إنھاء 

ممكن للسطح باستعمال أداة القطع وبدون اھتزازات في التشغیل أو أخطاء في حركة أداة القطع، في حین 

ھتزازات وغیرھا، خرى مثل سرعة القطع والتبرید واإلالخشونة الطبیعیة؛ تنتج عن عدة عوامل أإن 

 -ویمكن التعرف على مقدار نعومة السطح بثالثة وسائل ھي :

لكترونیة: وھي على عدة أشكال، فمنھا ذات األجھزة األ •

السطح أو التي  المتحسس أإلبري الذي یرسم التموجات في

نعكاس الضوء والتي یتم تحلیلھا في الجھاز إتعتمد على زاویة 

 ).3-2، الشكل (Raلیعطي قیمة الخشونة 

          

 : جھاز الكتروني لفحص الخشونة. 3-2الشكل              

األجھزة البصریة: یتم تقییم األسطح بالمجاھر البسیطة، أو تقنیة المجھر ثالثي األبعاد (راجع الشكل  •

2-1.( 
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وھي الطریقة السھلة إذ تقارن السطوح مع مجموعة من السطوح المعیاریة ذات  المقارنة بالنظر: •

 درجات مختلفة بالنعومة بواسطة اللمس أو النظر.

  التشغیلعالمات الرموز التخطیطیة ل 2 -2
 Graphical Symbols to Indicate Surface Texture 

عند رسم وتوثیق المنتج التقني 

متطلبات شكل القوام السطحي  إلىیشار 

Surface Texture  بواسطة رموز

تخطیطیة  لكل منھا معنى ومھمة خاصة 

تكمل بقیم عددیة وحروف لھا معاني متفق 

، الشكل ISOعلیھا ضمن النظام العالمي 

)2-4.( 

 

 .: رموز التشغیل السطحي 4-2الشكل                                                  

 60° تقریباً  یمیالن الطولِ  في متساوِیان غیر مستقیمینِ  خطین یتكون من األساسي التخطیطي الرمز  

)، a-4-2المستوي المطلوب تأشیر تشغیلھ، طول الخط األیمن ضعف طول الخط األیسر، الشكل (مع 

أما اذا  تكون اختیاریة،سإزالة طبقة من السطح للحصول على الخشونة المطلوبة  یعني الرمزإن ھذا 

قطع علیھا) فیتم إضافة دائرة صغیرة  اتكانت عملیة إزالة المعدن غیر مسموح بھا (بدون إجراء عملی

وعندما تكون عملیة إزالة طبقة من السطح إلزامیة ففي ھذه  ).b-4-2الرمز األساسي، الشكل ( إلى

للسطوح المراد تشغیلھا ویستعمل  )c-4-2مع الرمز لیصبح كما في الشكل ( اً أفقی اً الحالة یضاف خط

، وعندما بإزالة معدن، (أي بإجراء عملیة قطع علیھا مثل عملیات البرادة والخراطة والتفریز وغیرھا)

    تكون خشونة كافة السطوح للمشغولة واحدة تضاف دائرة صغیرة عند نھایة الخط الطویل، الشكل 

)2-4-dمع الرمز لیصبح كما  اً أفقی اً خططلوبة یضاف )، ولكي یكون الرمز كامالً یسمح بإدخال القیم الم

 )، 5-2( في الشكل

 

 

                                                                            

 

 : الرمز التخطیطي األساسي للتشغیل. 5-2الشكل 
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رموز لتعبر عن من الممكن إضافتھا على مخطط الرمز وعلى شكل قیم (أرقام)، أو أما الرموز التي 

 -المتغیرات ومواصفات التشغیل ویتحدد موقع تلك القیم والرموز على الرمز التخطیطي وكما یأتي:

A(  مقدار الخشونة)Ra( ،(نظام قدیم) تیعادلھا بالدرجا و ماأ: وتكتب أما كقیمة رقمیة )N1, N2, 

…. N12 األساسي)، وھي الطریقة المتبعة في الرسوم الحدیثة، وتوضع بین ضلعي الرمز ،

 .)1-2الجدول (

B (سماح التشغیل Machining Allowance :  قیمة رقمیة بوحدات الملیمتر، تمثل مقدار

 من الرمز انب األیسرضع في الجالتجاوز المسموح بھ عند تشغیل السطح الذي یؤشر، ویو

 .األساسي

C( الخشونة اهإتج Surface Orientation:  عند  األساسيالرمز  الجانب األیمن من إلىیضاف)

 . )2-2)، الجدول (الضرورة

D(  اإلنتاجطریقة Machining Method :،و أو اإلكساء، أ طریقة اإلنجاز أو المعاملة السطحیة

 یرسم مع الرمز).  أفقي(تضاف على خط  أخرىمتطلبات  أیة

E(  مسافة عینة السطح Evaluation Length:  وھو مقدار المسافة بالملیمترات التي تقاس من

 األفقي.خاللھا خشونة السطح ویؤخذ طول العینة من المواصفة الدولیة وتضاف تحت الخط 

F(  الضرورة. عند  األفقيللخشونة تكتب بین قوسین تحت الخط  أخرىقیم 

 

 Roughness Grade Numbersخشونة السطح  درجات 3 -2

) القیم الرقمیة لدرجات الخشونة التي یتم الحصول علیھا بواسطة عملیات 1-2یمثل الجدول (

بدیالً عن األرقام بموجب المواصفة  )N، إذ تستعمل مجموعة الحروف (التشغیل المختلفة للسطوح

 ).ISO 1302-1992العالمیة (
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 ات الخشونة.: القیم الرقمیة لدرج 1-2الجدول 

 درجة

 الخشونة

 قیمة الخشونة

µm) (Ra 
 طریقة اإلنتاج

N1 0.025 (صقل أو شحذ باستعمال ماكینات دقیقة) ًسطح ناعم جدا 

N2 0.05 (صقل أو شحذ باستعمال ماكینات دقیقة) ًسطح ناعم جدا 

N3 0.1 (صقل، شحذ، تلمیع) سطح ذو نعومة عالیة 

N4 0.2 (شحذ، تلمیع) سطح ناعم 

N5 0.4 (تجلیخ، تلمیع بواسطة السنفرة، صقل) سطح ذو نعومة جیدة 

N6 0.8 (خراطة وتفریز بعنایة كبیرة، تجلیخ) إنھاء جید جداً بالماكینة 

N7 1.6 (تفریز ناعم مع سرعة عالیة وتطعیم ناعم، خراطة) إنھاء جید بالماكینة 

N8 3.2 ،سباكة بالقوالب) إنھاء متوسط بالماكینة (خراطة، تفریز، قشط، بثق 

N9 6.3 (خراطة، تفریز، تثقیب، برادة، تجلیخ خشن) إنھاء خشن 

N10 12.5 
إنھاء خشن نوعیة واطئة (تفریز، خراطة، قشط ناعم، برادة خشنة، حدادة 

 خشنة)

N11 25 سطح ذو خشونة عالیة 

N12 50 قطع بالمنشار، تأجین، سباكة بالرمل 

 

  Symbols of Surface Orientationالخشونة  إتجاه رموز 2-4

 إتجاهیتم تحدید ویمكن الحصول على الخشونة المطلوبة بالعدید من طرائق المعالجات المختلفة إذ 

الخشونة تستعمل  إتجاهفعندما یكون من الضروري بیان  ،طریقة التشغیل المستعملةخالل من  الخشونة

 التشغیل النھائي. إتجاه)، إذ یرمز لكل منھا برمز معین، والذي یبین 2-2المبینة في الجدول (الرموز 
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 التشغیل السطحي. إتجاه: رموز تمثیل  2-2الجدول 

 

 

 الشائعة في تمثیل الخشونة  األخطاء  2-5

مع  األخطاء) یبین ھذه 3-2في وضع الرموز الخاصة بتمثیل الخشونة، والجدول (  أخطاءتحصل       

 .ن تكون علیھأالوضع الصحیح الذي یجب 
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 .الخشونةرمز األخطاء الشائعة في تمثیل  : 3-2جدول  ال

 الصحیح الخطأ توصیف االستعمال

یالمس رأس الرمز خط الرسم دون 

 .وجود فاصلة
  

یتجھ الخط الطویل نحو الیمین، ویوضع 

الرمز والبیانات بحیث تقرأ من یمین 

الرسم أو من األسفل كما في وضع 

   األبعاد.

مجرى في الجسم یوضع الرمز  اذا وجد

 ،على خط مساعد في الخارج

   

یمكن ربط الرمز مع السطح بواسطة خط 

  دلیل ینتھي بسھم.
 

یوضع الرمز على المسقط الذي علیھ 

 أبعاد كلما أمكن ذلك.

  

اذا كان نفس التشغیل مطلوب على معظم 

سطوح الجسم یوضع رمزه قرب الرسم ، 

األخرى فتؤشر على الرسم، الرموز  أما

   .توضع بین قوسین ثم

في رسم التروس یوضع رمز التشغیل 

 على دائرة الخطوة.

 
  

 

 (طریقة وضع رموز التشغیل) 1-2مثال 

)، مبیناً علیھا عالمات التشغیل 6-2إرسم المساقط الثالثة للمنظور الموشوري المبین في الشكل (

 -وقیم خشونة األسطح لغرض تشغیلھ وكما یأتي:
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عمودي على مستوي اإلسقاط ً  إتجاهإنھاء السطوح المائلة والمجاري یكون مصقوالً ناعما ب •

 ).µm )N4 0.2ھا وبخشونة مقدار

مواٍز  إتجاهإنھاء السطحین العلوي والسفلي بالتفریز ب •

 ).µm )N6 0.8لمستوي اإلسقاط بخشونة مقدارھا 

ات تجاھإنھاء بقیة السطوح بالبرادة الناعمة متعددة اإل •

 ).µm )N9 6.3بخشونة مقدارھا 

 : مشغولة موشوریة الشكل. 6-2الشكل 

 الحل: 

كما مر سابقا)، تحدد األسطح المناسبة لتأشیرھا برموز وعالمات بعد رسم المساقط الثالثة (

الرمز الخاص بتشغیل  إلىالتشغیل، إذ تكتب العالمات في الحیز الخالي (أسفل المسقط الجانبي) لإلشارة 

، أما السطوح المؤشرة بالرموز على المساقط فتكتب محددة بین قوسین، وكما موضح في بقیة السطوح

 ). 7-2الشكل (

 
 : تثبیت عالمات التشغیل على المساقط. 7-2الشكل 
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  Tolerance Symbolsرموز التفاوت  2-6

  Limits and Fitsوالتوافق  الحدود 2-6-1

األجزاء التي تتكون منھا المشغوالت یجب أن تتطابق معا، بینما من الناحیة العملیة ال یمكن 

التي تواجھ المصمم تحدید األبعاد العلیا والدنیا لحجم تلك تصنیعھا بالحجم والقیاس الدقیق، ومن المشاكل 

سیكون مقبوالً   mm 0.02 ± 10 األجزاء لكي تقوم بأداء الغرض المطلوب أثناء العمل، وكمثال البعد

 .mm 10.02 إلى mm 9.98فیما إذا صّنع الجزء ضمن حدود البعد من 

جعل من اإلنتاج بالجملة  Interchangeableالنظام الحالي لصناعة األجزاء القابلة للتبادل 

عملیة سھلة ال تتطلب الدقة والمھارة المتناھیة في التصنیع إذ تسمح بحدود للخطأ (الغیر مقصود) ولكن 

ضمن المدى المقبول في األبعاد، لكي یعتبر الجزء المصنع مقبوالً، فالمصمم یجب أن یضمن بأن الرسم 

حدود العلیا والدنیا لكل بعد، إذ تمثل األبعاد بعدة طرائق، أذ یحتوي على األوامر الواضحة بخصوص ال

توضع أبعاد التفاوت على شكل رقمین فوق خط البعد، لیمثالن أكبر قیاس وأصغر قیاس مسموح بھما، 

 ).8-2وتستخدم إحدى الصیغ التالیة عند كتابة التفاوت، الشكل (

 

 : صیغ كتابة التفاوتات. 8-2الشكل 

القیمة األساسیة في  إلى: ویسمح بتحدید نطاق السماح بالرجوع Unilateralالتفاوت األحادي  ) أ

 واحد بالزیادة أو النقصان. إتجاه

ین زیادة تجاھ: ویسمح للبعد باالنحراف عن قیمتھ األساسیة في اإلBilateralالتفاوت الثنائي  ) ب

 ونقصان.

الدنیا ویكون البعد األساسي مجھوالً ویطلق : تكتب قیمة البعد العلیا وLimitsالتفاوت الحدي  ) ت

 متین حدي القیاس.یعلى ھاتین الق
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  Geometrical Toleranceالتفاوت الھندسي  2-6-2

من غیر إنتاجھا، و یتم لمفردة خاصیة أو عملیة في بھ المسموح الكلي یعرف التفاوت بأنھ التغییر

، مما یستوجب وفي كل مرة تماماً  Nominal Dimensions االسمیة باألبعادمشغولة  إنتاجالممكن 

قیمة التجاوز على البعد (أو  باألبعاد Allowance السماحوالذي یمثل لمقدار التجاوز  وضع حدود

على البعد كحد توضع  mmوھي أرقام بوحدات األبعاد نفسھا  عد الطبیعي والمسموح بھبعن ال )موجبة

في تنفیذ قیاس التشغیل ولألجزاء التي یتطلب إنتاجھا دقة  ، بمعنى انھ مقدار الخطأ المسموح بھأعلى

 .تجمیع تلك األجزاء فیما بعدالتداخل وؤثر على عملیة تال  وبمقادیر عالیة

 تفاوتباالستعانة برموز بسیطة تدعى رسومات ال تفاوتات التصنیعومن الممكن تصویر وترجمة 

، وعند استعمالھا بالشكل الصحیح Tolerance in Engineering Drawingفي الرسم الھندسي 

تجنب حاجز فضالً عن تضمن االتصال بین مكتب الرسم والورشة بشكل كامل بعیداً عن سوء الفھم، 

الرسم على تعبیر  الحدیث، فضالً عن تحدید قیمة التجاوز على البعد، أن یحتوي تجاه، إذ صار اإلاللغة

وتسمى بالتفاوت  )،باألبعاد (التي یكون بینھا السماحاتالمتماسة  األجزاءرسومي یبین طبیعة الربط بین 

تبین الشكل الھندسي لسطح أو حد لمشغولة عند التجمیع  Geometrical Toleranceالھندسي 

، ..الخأو مستدیركأن یكون بشكل متواٍز أو مسطح المیكانیكي أو استعمالھا معزولة كانحراف االستواء، 

 Tolerance Frame مستطیل إطارإذ تحدد تلك األبعاد ب بعاد،لتكون معلومة مكملة لتفاوتات األ

 ).9-2، الشكل (Boxed Dimensions غالباً  تسمى

 

 : إطار قیم التفاوت.  9-2الشكل 

ب، وللثق ةقع الحقیقیاالمو لضبط المحدد وذلك البعدعلى  یحوي إطار التفاوت قیم التجاوزات 

الرموز المستعملة ودالالتھا التشغیلیة في بعضاً من ) 4-2( ن الجدولیبیو، .الخي، .را، المجاتالنتوء

 -وكما یأتي: ،  ISOالرسوم الھندسیة وفق النظام العالمي 
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 : بعضاً من رموز التفاوت. 4-2الجدول 

 

 -وفیما یلي بعض التطبیقات العملیة لرموز التفاوت على المساقط :

: یستخدم الرمز لتحدید التفاوت المسموح بھ في استقامة  Straightnessإنحراف االستقامة  .1

) متطلبات 1-10-2الخطوط أو الحافات الخطیة ضمن مستوي أو مع محور، ویبین الشكل (

متوازیان  بین خطان مستقیمان یقع الخط المحدد على السطح أَن اإلنتاج (یسار الرسم) إذ یِجب

، ویعبر عن ذلك المطلب بالرسم التشغیلي (المسقط 0.03mm(افتراضیان) بتفاوت مقداره 

المجاور، یمین الرسم) بتأشیر الخط بعالمة االستقامة ومقدار التفاوت المسموح بھ (توضع داخل 

) ، والتطبیق األكثر شیوعا ھو استقامة المحاور، إذ یتبین من Tolerance Frameإطار 

یكون محورھا  مستقیماً ضمن حیز سماح ) أن المشغولة االسطوانیة یجب أن 2-10-2الشكل (

یتم التعبیر عنھ على المسقط، ونالحظ إن قیم تفاوت  0.05mmاسطواني بقطر مقداره 

 االستقامة صغیرة جداً مما یستوجب آالت تشغیل ذات دقة عالیة. 
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 : تطبیق على انحراف االستقامة. 10-2الشكل 

سطح  اء المقدار المسموح بھ عند تشغیل: ینظم انحراف االستوFlatnessإنحراف االستواء  .2

في المشغولة عن المستوي الحقیقي، ویمكن تصوره بمنطقة محددة بین مستویان متوازیان 

(افتراضیان)، تمثل المسافة بینھما مقدار السماح ألن یكون السطح المشغل محصوراً بینھما، 

وطریقة التعبیر عن ذلك  ) أن السطح یجب أن یكون ضمن منطقة التفاوت،11-2ویبین الشكل (

 بالرموز على المساقط.

 

 : تطبیق على انحراف االستواء. 11-2الشكل 

وھي أن تبعد أي نقطة من السطح المنحني بالتساوي عن :  Roundnessإنحراف االستدارة  .3

المركز، والذي یقع في المستوي نفسھ، ویسیطر سماح االستدارة على میزة االنحراف بین 

(افتراضیتین) متحدتین بالمركز، ویسمى الحیز بینھما بمنطقة التفاوت، مما یسمح بإنتاج دائرتین 

لخطأ قیاس قطر المنتج یكون ضمن حدود ا األشكال الدائریة بقیمة تفاوت للقطر، أي عند

) تطبیقات على الدائرة وطریقة تمثیل ذلك 12-2المسموح بھ أثناء التصنیع، ویبین الشكل (

 مسقط.التفاوت على ال

 

 : تطبیق على انحراف االستدارة. 12-2الشكل 
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: أن صفات االستقامة واالستدارة والتوازي تنتج صفة  Cylindricityإنحراف االسطوانیة  .4

االسطوانیة عند تطبیقھا على سطح اسطوانة، إذ تنظم السماح ضمن منطقة التفاوت الحلقیة بین 

لقطر (شعاعیاً) ھو االنحراف المسموح بھ، ویبین اسطوانتین متحدتان في المركز لیكون الفرق با

 ) كیفیة تمثیل ذلك على المساقط.13-2الشكل (

 

 : تطبیق على انحراف االسطوانیة.  13-2الشكل 

: من الصعوبة تصنیع سطح أو حافة بموازاة عنصر آخر  Parallelismإنحراف التوازي  .5

بشكل یكون السطحان المتوازیان تفصل بینھما مسافة ثابتة على الدوام، لذلك صار من الواجب 

محاور أو أسطح  إلىوجود تفاوت یسمح لحالة التوازي تلك، وتحتاج تلك الخطوط أو السطوح 

ة مسموح بھا (عند التصنیع) لتحقیق بغرض تحدید قیمة انحراف معین )Datumمرجعیة (

سطح  إلى) بعض الحاالت التصنیعیة تتطلب التوازي نسبة 14-2التوازي معھا، ویبین الشكل (

یضاف كعالمة على  )A, B, … X, Y, Z(أو محور) مرجعي، والذي یشار لھ بحرف كبیر (

ذي یحتوي على المسقط (تكون داخل إطار أیضاً)، فضالً عن ضرورة إدراجھ ضمن اإلطار ال

 رمز االنحراف وقیمتھ الرقمیة.

 

 : تطبیق على انحراف التوازي. 14-2الشكل 

: عندما یكون ضمن عملیة تصنیع مشغولة تحتوي على  Perpendicularityإنحراف التعامد  .6

، Datum Featureمحور أو سطح أو مستوي عمودیاً (بزاویة قائمة) على عنصر مرجعي 

ھي المجال بین خطین أو سطحین متوازیین (افتراضیین)، ویبین الشكل فتكون منطقة التفاوت 
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) بعضاً من الحاالت التي تتطلب تأشیر التعامد وفقاً لقیم سماح خطیة أو اسطوانیة، 2-15(

 وأسلوب تثبیتھا على المساقط.

 

 : تطبیق على انحراف التعامد. 15-2الشكل 

:  تكون العالقة الزاویة بین سطحین، مستویین، أو خطین غیر  Angularityاالنحراف الزاوي  .7

متوازیین أو متعامدین، وینظم االنحراف الزاوي تلك العالقة، إذ تكون قیمة الزاویة بینھما كبعد 

إسمي (نظري) یكتب محدداً بإطار مصحوباً بقیمة االنحراف الزاوي وھي السماح بالتجاوز على 

ون محصوراً بین خطین متوازیین، بعد تحدید خطاً أو سطحاً، أو قیمة تلك الزاویة والذي یك

) بعض حاالت التعامد وطریقة تمثیل االنحراف على 16-2محوراً مرجعیاً، ویبین الشكل (

 المساقط، علما إن االنحراف الزاوي یبقى بوحدات الطول ولیس بالدرجات.

 

 : تطبیق على االنحراف الزاوي. 16-2الشكل 

 2-2مثال 

)، إرسم المساقط الثالثة وضع 17-2رض إنتاج المشغولة المبین منظورھا المبین في الشكل (لغ

 -علیھا عالمات التشغیل والتفاوت وكما یأتي:

 .0.7mmالسطح العلوي للمشغولة موازیاُ للقاعدة بمقدار تفاوت قیمتھ  •
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تشغیل السطح العلوي موازیاً لمستوي اإلسقاط  إتجاه •

 ).µm )N6 0.8للحصول على خشونة مقدارھا 

السطح الجانبي یقطع بشكل عمودي على القاعدة  •

 .0.4mmبمقدار تفوت قیمتھ 

 ي موازیاً لمستوي إسقاطھتشغیل السطح االمام إتجاه •

 ). µm )N6 0.8للحصول على خشونة مقدارھا 

ات متعددة بالبرادة إتجاھبقیة السطوح مشغلة ب •

  ). µm )N9 6.3وبخشونة مقدارھا 

  17-2الشكل 

 الحل

بعد رسم المساقط ووضع األبعاد، توضع عالمات التشغیل والقیم ورموز التفاوت على مساقط 

 ).18-2السطوح المطلوبة، الشكل (

 

 .18-2الشكل 
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 وضع األبعاد 2-6-3

جزء من منظومة أألبعاد التي توضع على المساقط  بما إن عالمات التشغیل وأبعاد التفاوت ھي

فمن المناسب في ھذا الفصل أن نعید تذكر بعض المالحظات المھمة عند وضع األبعاد، والتي درسھا 

 -)، وكما یأتي:19-2الطالب في المرحلة السابقة، الشكل (

 

 : مالحظات وضع األبعاد. 19-2الشكل 

(قدر اإلمكان)، توضع خارج حدود  0.35mmوذات سمك  خطوط األبعاد واالمتداد تكون مستمرة .1

وبذلك تمیز عن خطوط  0.7mmالرسم، وبشكل واضح بینما تكون حدود الرسم بسمك عریض 

 منظومة األبعاد.

اعتماداً على حجم الرسم  3mm-2خطا االمتداد ال یمسا الرسم بل یجب ترك فجوة صغیرة بحدود  .2

 البعد. ویجب أن یستمرا لنفس المسافة بعد خط

) تكون مثلثة الشكل (تقریبا) وغامقة وبنفس الحجم Arrowheadsرؤوس األسھم (األنصال  .3

 والشكل لكل الرسم وتمس خط االمتداد.
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، وعند وجود عددین معا یفترض أن یكون بین صفوف األبعاِد الفعلیةِ  كتابةاالعتبار حجِم األخذ في  .4

 .1.2mmاألبعاد فراغ كافي بحدود 

استعمال خطوط المراكز كخطوط بعد، بل تترك واضحة ومتمیزة ویمكن مدھا لتكون یجب عدم  .5

 خطوط امتداد للبعد.

) ویعبر عن أجزائھ بالصیغة العشریة 19.0ولیس  19قیمة األبعاد تكون بوحدات الملیمتر (كمثال  .6

 ، أما عند إدراج أكثر من رقمین، تكتب الفارزة لتفصل بینھما. 4.أو  0,4ولیس  0.4

ي تقرأ األبعاد بشكل واضح تكتب فوق خط البعد للقیاسات األفقیة وتكتب یسار خط البعد للقیاسات لك .7

 دوران عقارب الساعة. إتجاهالعمودیة، بحیث تقرأ بوضوح عند تدویر ورقة الرسم ب

أجزاء محددة مثل الدوائر یكون منتھیاً برأس سھم یشیر على محیط الدائرة  إلىخط البعد المشیر  .8

 امتداده بمركزھا.ویمر 

        وتمارین أسئلة 2-7
 على التعرف طرائق ھي وما المشغلة؟ السطوح خشونة تشكل التي االنحرافات أنواع ھي ما   2-7-1

 األسطح؟ نعومة

 مع) حروف( افتراضیة قیم مواقع علیھ موضحاً  للتشغیل، األساسي التخطیطي الرمز إرسم 2-7-2

 .منھا كل معنى توضیح

 Ra للخشونة الرقمیة القیمة بیان مع النعومة على للحصول اإلنتاج طرائق من خمساً  أذكر 2-7-3

 منھا. لكل المقابل N ورمز

 كل ومعنى بالرموز ذلك بین المستعملة؟ التشغیل طریقة خالل من الخشونة إتجاه یحدد كیف 2-7-4

 .رمز لكل المناسبة التشغیل وعالمة المشغولة سطح یوضح تخطیطي رسم طریق عن منھا

 مسموح بعد وأصغر بعد أكبر لتبین التفاوت على المحتویة األبعاد لوضع صیغ ثالثة توجد 2-7-5

 مرسوم. بمثال ذلك بین بتشغیلھما،

 على وضعھ بین كیفیة المیكانیكیة؟ الرسوم في استعمالھ من الغایة وما الھندسي، التفاوت عرف 2-7-6

 .المساقط

 -:یأتي  مما (بشكل مثال رسومي) لكل التطبیق وبین التفاوت رموز إرسم 2-7-7

 االسطوانیة، إنحراف االستواء، إنحراف االستقامة، إنحراف المرجعي، الدلیل اإلسمي، البعد

 .الزاوي واالنحراف التعامد، إنحراف التوازي، إنحراف
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 ثالثالفصل ال
  رسم المساقط المتعددة من المنظور

Multiviews Drawing from Pictorial Drawing 
 ثالث# أھداف الفصل ال

 ان: على قادراً  الطالب یكون الفصل دراسة إنھاء بعد

 الرسم. ورقة على المساقط یوزع .1

 الرسم. ورقة في المعلومات جدول یرسم .2

 معلوم. لمنظور الثالثة المساقط یرسم .3

 معلومین. مسقطین من الثالث المسقط یستنتج .4

 وتسطیح. مجار على تحتوي یةأسطوانو منشوریة مشغوالت مساقط یرسم .5
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 تمھید:

یعد اإلسقاط العمودي الحل األمثل لتنفیذ الرسوم ثالثیة األبعاد على ورقة ذات بعدین، إذ یجب أن 

الخارجیة لكل األوجھ وبأبعاد دقیقة وكاملة، فإذا كان المجسم یبین الرسم بوضوح تفاصیل الخطوط 

ُ لتوضیحھ، ولكن وجود تفاصیل داخلیة یصبح من  بسیط فإن التخطیط الیدوي للمنظور قد یكون كافیا

غیر الممكن إیضاحھا في األوجھ الثالثة للمنظور كالدوائر واألقواس والمجاري ذات العمق المحدد 

یلھا وبدقة في اإلسقاط العمودي، وقد تعرف الطالب في دراستھ السابقة على والذي یمكن توضیح تفاص

أنظمة اإلسقاط (الزاویة األولى والزاویة الثالثة) والطریقة المتبعة في اإلسقاط، إذ سنستعرض بشكل 

أكثر تفصیالً طریقة رسم المساقط لألجسام والمناظیر الھندسیة المختلفة مع طریقة استنتاج المسقط 

 الث.الث

 

      توزیع المساقط على ورقة الرسم 3-1
إن الھدف من تقسیم لوحة الرسم ھو تنظیم المساقط وتوزیعھا بشكل یضمن عدم خروج المساقط 

عن إطار اللوحة فضالً عن توزیعھا بشكل منتظم لتكون أكثر وضوحاً ضمن ورقة الرسم والتي ستكون 

مات نفسھ الذي اعتاد علیھ الطالب في المرحلة السابقة وسنتبع جدول المعلو A4بقیاس في ھذه المرحلة 

من  10mm، إذ یبعد اإلطار عن حافات الورقة بمسافة (أو یقترح جدول آخر حسب الضرورة)

 .257mmx190mmفتكون مساحة الرسم المتاحة  20mmالجوانب األربعة، وتكون مسافة الجدول 

 

   1-3مثال 

، إرسم المساقط الثالثة موزعًة بشكل 1:1بمقیاس رسم )، و11-1المظور المبین في الشكل (

 .مع وضع األبعاد ،متساٍو على ورقة الرسم

 الحل:

بین المساقط وبالطریقة نفسھا في  البینیة ب المسافاتاحس ، من الواجبالستخراج مساقط المنظور

الرسم المتاحة ، إذ تكون مساحة بعد رسم الجدول واإلطار )A4المرحلة السابقة (لورقة الرسم 

)257mmx190mm(، كما یأتيو:- 
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ھي المسافة األفقیة الفاصلة بین المسقطین األمامي والجانبي وكذلك بین حافتي  Xإذ ان المسافة 

ھي المسافة العمودیة الفاصلة بین المسقطین األمامي واألفقي  Yإطار اللوحة األیمن واألیسر، والمسافة 

 وكذلك بین حافتي إطار اللوحة األعلى واألسفل.

بعد ذلك نحدد أبعاد المستطیالت الثالثة والتي سوف تتضمن المساقط وذلك بحساب البعد الكلي 

 ).1-3عھا، الشكل (لكل من الطول والعرض واالرتفاع للمنظور، ثم نرسم تلك المستطیالت في مواق

 

 
 : تحدید مواقع المساقط وتوزیعھا على ورقة الرسم. 1-3الشكل 

 

بعد ذلك نحدد التفاصیل الواردة في المنظور ونسقطھا على تلك المستطیالت، ثم نمسح الخطوط  

 ) المساقط الثالثة (األمامي، الجانبي، واألفقي) للمنظور.2-3ویبین الشكل (الزائدة، 
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 : المساقط الثالثة لمنظور متقایس. 2-3الشكل 

یكون في  120mmx 30mmومن الممكن اعتماد صیغة أخرى لجدول للمعلومات ذو أبعاد 

الزاویة الیمنى في أسفل ورقة الرسم ضمن اإلطار ویحتوي على حقول لمقیاس الرسم، نوع المعدن، 

اسم الرسام، اسم المدقق (المصحح)، رقم اللوحة، المرحلة الدراسیة والتخصص، اسم التمرین، وتسلسل 

لمساحة المتاحة للرسم  )، لتصبح ا3-3اللوحة ضمن مجموعة اللوحات المطلوبة، وكما مبین في الشكل (

277mmx190mm. 

 

 
 : نموذج ثاني لجدول المعلومات. 3-3الشكل 
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   Projecting the Third View  استنتاج المسقط الثالث 3-2
إن عملیة استنتاج المسقط الثالث من مسقطین معطیین ھي العملیة العكسیة لرسم المساقط الثالثة 

من منظور معطى، وذلك ألن عملیة استنتاج المسقط الثالث من مسقطین تعتمد على تخیل وتصور شكل 

ذ رسم المسقط في تنفی البدءالمنظور والذي ال یكون معلوم، إذ تعتبر قراءة الرسم الخطوة األولى قبل 

 -ر اآلتي:)،  البد من تذكّ 4-3الثالث، وعند قراءة الرسم، الشكل (

  المسقط األمامي (الرأسي) والمسقط الجانبي یكونان باستقامة أفقیة، بمعنى أن جمیع الخطوط

ن المسقط األمامي إاألفقیة في المسقطین األمامي والجانبي على استقامة واحدة، فضالً عن 

في المسقطین  العمودیةیكونان على استقامة عمودیة، بمعنى أن جمیع الخطوط  والمسقط األفقي

 األمامي واألفقي على استقامة واحدة.

 بمعنى أن جمیع الخطوط  عمودیةالعالقة بین المسقطین األفقي والجانبي ھي الخطوط األفقیة وال

 عمودیةیع الخطوط الاألفقیة في المسقط األفقي تتحول لخطوط رأسیة في المسقط الجانبي، وجم

 في المسقط الجانبي تتحول لخطوط أفقیة في المسقط األفقي.

  المعلومات التي یعطیھا المسقط األمامي ھي الطول واالرتفاع، والجانبي العرض واالرتفاع، أما

 األفقي ھي الطول والعرض، أي یوجد بعد مشترك بین كل مسقطین.

 
 : العالقة بین المساقط الثالثة. 4-3الشكل 
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توجد طریقة الستنتاج المسقط الثالث من مسقطین معلومین وربما من دون تخیل لشكل المنظور 

 -وكما یأتي:

 تحدید المستطیل الذي سیرسم بداخلھ المسقط المطلوب استنتاجھ مع مراعاة اآلتي : )1

 األمامي.أكبر ارتفاع للمسقط الجانبي = أكبر ارتفاع للمسقط  •

 أكبر طول للمسقط األمامي = أكبر طول للمسقط األفقي. •

 للمسقط الجانبي = أكبر عرض للمسقط األفقي. عرضأكبر  •

 (في موضوع استنتاج المسقط الثالث فقط) یفضل أن تكون المسافة البینیة بین المساقط متساویة  )2

بین  45oلیسھل عملیة انعكاس الخطوط على خط االنعكاس المائل بزاویة ، 30mmكأن تكون 

 المسقطین الجانبي واألفقي.

من المسقطین المعطیین إلى المستطیل الذي تم رسمھ  Centre Linesإسقاط خطوط المحاور  )3

 في الخطوة السابقة مع مراعاة العالقة بین خطوط المساقط الثالثة. 

المعطیین (من الیسار الستنتاج المسقط الجانبي، ومن  للمسقطینالمناسب  تجاهالبدء بالنظر في اإل )4

أعلى الستنتاج المسقط األفقي) مع مالحظة أننا ننظر ألحد المسقطین المعطیین لنحدد الظاھر 

 والمختفي ثم نحدد األطوال المطلوبة من المسقط األخر.

 مراعاة الظاھر والمختفي ومسح الخطوط الزائدة. )5

أنھ عندما یعطى المسقطین األمامي واألفقي والمطلوب استنتاج المسقط الجانبي فإن وھذا یعني 

جمیع النقاط والخطوط األفقیة الموجودة في المسقط األمامي تسقط خطوط أفقیة في المسقط الجانبي، 

كذلك فإن جمیع النقاط والخطوط األفقیة الموجودة في المسقط األفقي تسقط خطوط رأسیة في المسقط 

 لجانبي مع مراعاة الخطوط الظاھرة والمختفیة في الحالتین.ا

المسقطین األمامي والجانبي والمطلوب استنتاج المسقط األفقي فإن جمیع النقاط  یعطىوعندما 

والخطوط األمامیة الموجودة في المسقط األمامي تسقط خطوط رأسیة في المسقط األفقي، كذلك فإن 

الموجودة في المسقط الجانبي تسقط خطوط أفقیة في المسقط األفقي مع جمیع النقاط والخطوط األمامیة 

 مراعاة الخطوط الظاھرة والمختفیة في الحالتین.
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 2-3مثال 

المسقط األمامي للمنظور المبین  1:1إرسم بمقیاس رسم 

 ).5-3مسقطیھ الجانبي واألفقي في الشكل (

 

 

 

 

 
 

  واألفقي.المسقطین الجانبي   : 5-3الشكل 

 الحل

ن أبعاد المستطیالت الذي ستحتوي على كل من إبالرجوع لألبعاد المعطاة على المساقط  نالحظ 

)، وعلیھ ستكون أبعاد مستطیل x 20 40) والمسقط األفقي ھي (x 60 20المسقط الجانبي ھي (

المسافة بین  ظة إنمالح)، لذلك نبدأ بتوزیع المساقط على ورقة الرسم، مع x 60 40المسقط األمامي (

)، وكما 6-3، الشكل (Y, Xفي ھذا الموضوع فقط) إذ نستخرج قیم  30mmالمساقط ستكون ثابتة (

 -یأتي:

 
ر من ورقة الرسم والتي تبعد عن الركن العلوي األیس Aنحدد موقع النقطة  1:1بمقیاس رسم 

X=85mm, Y=40mm  ونرسم على أساسھا ثالثة مستطیالت تمثل المساقط الثالثة، مع مالحظة

 خطوط خفیفة أثناء الرسم لیسھل إزالتھا فیما بعد. إستعمال
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 : توزیع مستطیالت المساقط على ورقة الرسم. 6-3الشكل 

 -):7-3( بعد رسم تفاصیل المسقطین المعلومین نبدأ باستنتاج المسقط األمامي وكما یأتي، الشكل

مستطیل المسقط األمامي  إتجاهات الحدود الخارجیة للمسقطین الجانبي واألفقي بإمتدادنصل  .1

المطلوب (األسھم زرقاء اللون)، وكذلك مع كل التفاصیل والحافات في المسقطین، (األسھم 

 حمراء اللون).

المناسب للمسقطین  تجاهنحدد المعالم الخارجیة والتفاصیل الداخلیة للمسقط األمامي بالنظر في اإل .2

 المعطیین.

والخطوط الزائدة وتوضیح المسقط بإعادة الرسم بسمك مناسب لخطوط  متدادنمسح خطوط اإل .3

 الرسم.

 
 : مراحل استنتاج المسقط األمامي. 7-3الشكل 
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 قاعدة الخطوط الظاھرة والمخفیة 

  إذا كان المطلوب ھو استنتاج المسقط األمامي (یسار المسقط الجانبي)، ننظر من الجھة

لمسقط األفقي، وستكون جمیع النقاط ل(العكسیة) الیمنى من المسقط الجانبي ومن الجھة السفلى 

والخطوط التي أمامنا مباشرة أثناء النظر خطوط ظاھرة في المسقط األمامي، أما غیر ذلك من 

والخطوط التي تكون موجودة خلف أجزاء أخرى أكبر منھا في البعد ستسقط خطوط النقاط 

 مخفیة.

  إذا كان المطلوب ھو استنتاج المسقط الجانبي (على الیمین) ننظر من الجھة (العكسیة) الیسرى

لكل من المسقط األمامي والمسقط األفقي، وستكون جمیع النقاط والخطوط التي أمامنا مباشرة 

ظر خطوط ظاھرة في المسقط الجانبي أما غیر ذلك من النقاط والخطوط التي تكون أثناء الن

 موجودة خلف أجزاء أخرى أكبر منھا في البعد ستسقط خطوط مخفیة.

  (العكسیة) إذا كان المطلوب ھو استنتاج المسقط األفقي (أسفل المسقط األمامي) ننظر من الجھة

الجانبي، وجمیع النقاط والخطوط التي أمامنا مباشرة المسقط العلویة لكل من المسقط األمامي و

أما غیر ذلك من النقاط والخطوط التي تكون موجودة  ،ستسقط خطوط ظاھرة في المسقط األفقي

 خلف أجزاء أخرى أكبر منھا في البعد ستسقط خطوط مخفیة.

 

 3-3مثال 

المسقط الجانبي للمنظور المبین  1:1إرسم بمقیاس رسم 

 ).8-3األمامي واألفقي في الشكل (مسقطیھ 

 

 

 

 

 
 

 : المسقطین األمامي واألفقي.  8-3ل الشك 

  الحل

بعد رسم تفاصیل المسقطین المعلومین (كما مر سابقا من توزیع المساقط على ورقة الرسم) نبدأ 

 -):9-3باستنتاج المسقط الجانبي وكما یأتي، الشكل (

مستطیل المسقط الجانبي، ثم نرسم خطاٌ  إتجاهاألمامي بات الحدود الخارجیة للمسقط إمتدادنصل  .1

مامي لیكون خط انعكاس لخطوط من الركن األیمن السفلي للمسقط األ 45oمائالً بزاویة مقدارھا 
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من المسقط األفقي نحو المسقط الجانبي (األسھم زرقاء اللون)، مع كل التفاصیل  متداداإل

 للون).والحافات في المسقطین، (األسھم حمراء ا

المناسب للمسقطین  تجاهنحدد المعالم الخارجیة والتفاصیل الداخلیة للمسقط األمامي بالنظر في اإل .2

 المعطیین لتحدید الخطوط المخفیة.

والخطوط الزائدة وتوضیح المسقط بإعادة الرسم بسمك مناسب لخطوط  متدادنمسح خطوط اإل .3

 الرسم.

 
 الجانبي.: مراحل استنتاج المسقط  9-3 الشكل

  4-3مثال 

المسقط األفقي للمنظور  1:1إرسم بمقیاس رسم 

 ).10-3المبین مسقطیھ األمامي والجانبي في الشكل (

 

 

 

  

 
  

 .جانبيوال ماميالمسقطین األ  : 10-3الشكل 
 الحل

بعد رسم تفاصیل المسقطین المعلومین (كما مر سابقا من توزیع المساقط على ورقة الرسم) نبدأ 

 -):11-3باستنتاج المسقط األفقي وكما یأتي، الشكل (

، ثم نرسم خطاٌ فقيمستطیل المسقط األ إتجاهات الحدود الخارجیة للمسقط األمامي بإمتدادنصل  .4

مامي لیكون خط انعكاس لخطوط من الركن األیمن السفلي للمسقط األ 45oمائالً بزاویة مقدارھا 
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من المسقط الجانبي نحو المسقط األفقي (األسھم زرقاء اللون)، مع كل التفاصیل  متداداإل

 والحافات في المسقطین، (األسھم حمراء اللون).

المناسب للمسقطین  تجاهنحدد المعالم الخارجیة والتفاصیل الداخلیة للمسقط األفقي بالنظر في اإل .5

 المعطیین لتحدید الخطوط المخفیة.

والخطوط الزائدة وتوضیح المسقط بإعادة الرسم بسمك مناسب لخطوط  ادمتدنمسح خطوط اإل .6

 الرسم.

 
 : مراحل استنتاج المسقط األفقي. 11-3الشكل 

(جانباً)، بالطریقة  رسماً حراً بالیدمالحظة: أحیاناً نجد من المناسب أن نتخیل المنظور ونرسمھ 

 سابقة الذكر (منظور متقایس أو منظور مائل) للتأكد من صحة استنتاج المسقط الثالث.

 مساقط المشغوالت التي تحتوي على مجار  3-3
إن تمثیل المجاري في المشغوالت بشكل مساقط یحتاج الى دقة في عملیة اإلسقاط، إذ یتطلب رسم 

أو تسقیطھ) من مسقط الى آخر، ألن فتح المجرى سیقوم بإزالة معدن قسما من األبعاد عملیة نقل بعد (

 -من المشغولة مما یؤثر على البعد األصلي للمشغولة، وكما سیتوضح في األمثلة اآلتیة:

 : مشغولة منشوریة الشكل تحتوي على سطح مائل مفتوح فیھا مجرى  5-3مثال 

منیوم، تم تشغیلھا لتكون جزءاً من ماكینة، ) مصنوعة من األل12-3المشغولة المبینة في الشكل (

 -إرسم المساقط الثالثة مع وضع األبعاد وعالمات التشغیل ورموز التفاوتات وكما یأتي:

 .0.7mmالسطح العلوي للمجرى موازیاُ للقاعدة بمقدار تفاوت قیمتھ  •

 ).µm )N6 0.8تشغیل المجاري موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  إتجاه •

  ). µm )N9 6.3ات متعددة بالبرادة بخشونة مقدارھا إتجاھبقیة السطوح مشغلة ب •
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 :مشغولة موشوریة الشكل مفتوح فیھا مجرى.11-3الشكل 

 

 الحل:

) المساقط الثالثة المطلوبة مع وضع عالمات التفاوت والتشغیل ودرجات 13-3یبین الشكل (

) في المسقط األفقي، إذ یتم رسم المجرى المعین 1الحظ التوضیح المبین من خالل النقطة (الخشونة، 

) من المسقط األمامي 1یتم تسقیط النقطة ( -یظھر خط مخفي  -عند تنفیذ رسم المسقط األمامي عمقھ 

لقیاس)، الحظ على المسقط األفقي لیتحدد طول المجرى الحقیقي، لذلك یتم نقل القیاس (أما بالتسقیط أو با

 ) ایضاً.2النقطة (
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 مشغولة منشوریة الشكل.المساقط الثالثة ل:  13-3الشكل 

 قطري إتجاهمشغولة منشوریة فیھا مجرى ب 6-3مثال 

) مصنوعة من الصلب الكربوني، تم تشغیلھا بالبرادة بشكل 14-3المشغولة المبینة في الشكل (

لتسطیحھ من الجانبین، ومن ثم برادة سطحیھا العلوي والسفلي سداسي منتظم، ثم تم برادة أحد طرفیھا 

لتكوین مجرى مع ثقب نافذ، إرسم المساقط الثالثة مع وضع األبعاد وعالمات التشغیل ورموز التفاوتات 

 -وكما یأتي:

السطح العلوي لكل مجرى یكون موازیاً للسطح المقابل لھ في المشغولة بمقدار تفاوت قیمتھ  •

0.7mm. 

تشغیل التسطیح المتناظر والمجاري (بالبرادة)، بموازاة اإلسقاط، للحصول على خشونة  إتجاه •

 ).µm )7N 1.6مقدارھا 

  ). µm )N10 12.5بقیة السطوح مشغولة بالبرادة بموازاة مستویات اإلسقاط بخشونة مقدارھا  •
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 : مشغولة سداسیة الشكل فیھا مجرى قطري. 14-3الشكل 

 الحل

) المساقط الثالثة المطلوبة مع وضع عالمات التفاوت والتشغیل ودرجات 15-3یبین الشكل (

الحظ إن مراحل تنفیذ المسقط األفقي ال تتم إالّ بعد رسم المسقط الجانبي الذي سیحدد عرض الخشونة، 

حدید )، ومن ثم ت80mmدائرة (قطرھا  خارجالمشغولة وحافات الشكل السداسي، إذ یرسم شكل سداسي 

عرض كل من المجرى القطري والمجریین العلوي والسفلي، بعدھا یتم نقل القیاسات الناتجة الى المسقط 

 األفقي (أما بالتسقیط أو بالقیاس).
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 : المساقط الثالثة لمشغولة منشوریة فیھا مجرى قطري. 15-3الشكل 

 یة فیھا تسطیح أسطوان: مشغولة  7-3مثال 

) مصنوعة من الصلب الكربوني، تم تشغیلھا بالخراطة ومن ثم 16-3الشكل (المشغولة المبینة في 

ة لتسطیحھا من الجانبین لتكون جزءا ًمن ماكینة، سطوانلحمت على قاعدة ومن ثم تم تفریز جزء من األ

 -إرسم المساقط الثالثة مع وضع األبعاد وعالمات التشغیل ورموز التفاوتات وكما یأتي:

 .0.7mmة موازیاً للقاعدة بمقدار تفاوت قیمتھ وانسطالسطح العلوي لأل •

ات، للحصول على خشونة مقدارھا تجاھتشغیل التسطیح المتناظر (بالتفریز)، متعدد اإل إتجاه •

1.6 µm )7N.( 

 µm 12.5بقیة السطوح مشغلة بالخراطة وبالبرادة بموازاة مستویات اإلسقاط بخشونة مقدارھا  •

)N10 .(  
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 ة فیھا تسطیح متناظر.أسطوان:  16-3الشكل 

 الحل 

) رسم المساقط الثالثة للمنظور المبین في المثال مثبت علیھا عالمات التشغیل 17-3یبین الشكل (

 والتفاوت.

ة بالقطر سطوان) في المسقط األمامي، إذ یتم رسم األ1الحظ التوضیح المبین من خالل النقطة (

یتم تسقیط النقطة  -ة سطوانرسم التسطیح في األ -ألفقي ) وبعد تنفیذ رسم المسقط ا100mmالمعین (

) من المسقط األفقي على المسقط األمامي لنجد أن البعد سوف یقل بمقدار یتناسب طردیا مع عرض 1(

 التسطیح، لذلك یتم نقل القیاس (أما بالتسقیط أو بالقیاس).



                                   رسم المساقط المتعددة من المنظور                    الرسم الصناعي ـ المرحلة الثانیة                                             الفصل الثالث
 

  58  
  

 
 

 تسطیح.یة فیھا أسطوان: المساقط الثالثة لمشغولة  17-3الشكل 

 یة مجوفة فیھا مجرىأسطوان: مشغولة  8-3مثال 

) مصنوعة من النحاس األحمر، تم تشغیلھا بالخراطة ومن ثم 18-3المشغولة المبینة في الشكل (

بالتفریز لتكون حامالً لعمود دوران، إرسم المساقط الثالثة مع وضع األبعاد وعالمات التشغیل ورموز 

 -التفاوتات وكما یأتي:

 .0.4mmالسطح العلوي للمجرى عمودیاً على محور الدوران بمقدار تفاوت قیمتھ  •

 ).µm )5N 0.4تشغیل المجاري موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  إتجاه •

 .0.2mmالسطح الداخلي للثقب النافذ موازیاً لمحور الدوران بمقدار تفاوت قیمتھ  •

قب النافذ موازیاً لمحور الدوران للحصول على خشونة مقدارھا تشغیل السطح الداخلي للث إتجاه •

0.4 µm )N5.( 
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 µm 0.8بخشونة مقدارھا  بموازات مستویات االسقاط بقیة السطوح مشغلة بالخراطة وبالتفریز •

)N6 .(  

 
 قطري. إتجاهیة مثقوبة تحتوي على مجرى بأسطوان: مشغولة  18-3الشكل 

 الحل:

المساقط الثالثة للمنظور المبین في المثال مثبت علیھا عالمات التشغیل ) رسم 19-3یبین الشكل (

 والتفاوت.

ة سطوان) في المسقط األمامي، إذ یتم رسم األ2) و (1الحظ التوضیح المبین من خالل النقاط (

یتم تسقیط  –ة سطوانرسم المجرى في األ -) وبعد تنفیذ رسم المسقط األفقي 100mmبالقطر المعین (

) من المسقط األفقي على المسقط األمامي لنجد أن البعد سوف یقل بمقدار یتناسب طردیا مع 1النقطة (

عرض المجرى، لذلك یتم نقل القیاس (أما بالتسقیط أو بالقیاس)، وبنفس الطریقة یتم التعامل مع الثقب 

 ).2النافذ والموضح بالنقطة (



                                   رسم المساقط المتعددة من المنظور                    الرسم الصناعي ـ المرحلة الثانیة                                             الفصل الثالث
 

  60  
  

 
 

 قطري. إتجاهیة مثقوبة تحتوي على مجرى بأسطوان: المساقط الثالثة لمشغولة   19-3الشكل 

 : مشغولة مخروطیة  (مسلوبة) فیھا مجرى 9-3مثال 

) مصنوعة من األلمنیوم، تم تشغیلھا بالخراطة ومن ثم بالتفریز 20-3المشغولة المبینة في الشكل (

الثالثة مع وضع األبعاد وعالمات التشغیل ورموز التفاوتات لتكون جزءاً من ماكینة، إرسم المساقط 

 -وكما یأتي:

 .0.08mmستدارة قیمتھ ارجي للمخروط یصنع بمقدار تفاوت إالسطح الخ •

 ).µm )N6 0.8تشغیل المجرى موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  إتجاه •

        بخشونة مقدارھا تویات االسقاطبموازات مس بقیة السطوح مشغلة بالخراطة وبالتفریز •

6.3 µm )N9 .(  
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 : مخروط ناقص فیھ مجرى قطري. 20-3الشكل 

 الحل

) رسم المساقط الثالثة للمنظور المبین في المثال مثبت علیھا عالمات التشغیل 21-3یبین الشكل (

 والتفاوت.

فبعد رسم المسقط األمامي (كامالً) وكذلك المسقط األفقي، إالّ انھ من غیر الممكن معرفة طول 

) التي یحدد قطرھا عمق 1مسقط المجرى الظاھر فیھ، والذي تحدده الدائرة المؤشرة في النقطة (

) و 2الحظ أن النقاط ( نرسم حدود المجرى في المسقط األفقي،  R1المجرى، وبعد قیاس نصف القطر 

) في المسقط األفقي سوف تحددان عرض "التخصر" الذي سیظھر في المسقط الجانبي نتیجة فتح 3(

(أما بالتسقیط أو بالقیاس) ي، كما مرَّ في التمرین السابق، ویتم نقل القیاس أسطوانالمجرى في شكل 

 لغرض تصحیح المسقط الجانبي.
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 فیھ مجرى قطري. : المساقط الثالثة لمخروط ناقص 21-3الشكل 
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 أسئلة وتمارین الفصل الثالث  3-4
 

  -)، ما یأتي:22-3في الشكل ( اتالمبینظورین ، إرسم لكل من المن1:1بمقیاس رسم  3-4-1

المساقط الثالثة موزعة على ورقة الرسم (بعد رسم اإلطار وجدول المعلومات) مع وضع كافة  )أ 

 األبعاد علیھا.

وضع عالمات التشغیل إذا كانت القطع مشغلة تشغیال متوسط النعومة للحصول على خشونة  )ب 

 إتجاهوب 0.8mm)، السطوح المائلة تشغل بمقدار تفاوت زاوي مقداره 3.2µm )N8 مقدارھا 

 ).0.4µm )N5تشغیل موازي لمستوي اإلسقاط وبخشونة مقدارھا 

 

 
  . 22-3الشكل 

  -)، ما یأتي:23-3في الشكل ( المبینین المنظورین، إرسم لكل من 1:1بمقیاس رسم  3-4-2

المساقط الثالثة موزعة على ورقة الرسم (بعد رسم اإلطار وجدول المعلومات) مع وضع كافة  )أ 

 األبعاد علیھا.

وضع عالمات التشغیل إذا كانت القطع مشغلة تشغیال متوسط النعومة للحصول على خشونة  )ب 

 إتجاهوب 0.8mm)، السطوح المائلة تشغل بمقدار تفاوت زاوي مقداره 3.2µm )N8 ھا مقدار

یة سطوان)، والسطوح األ0.4µm )N5تشغیل موازي لمستوي اإلسقاط وبخشونة مقدارھا 

 فلھا خشونة السطوح المائلة نفسھا.، أما الثقوب 0.8mmي مقداره أسطوانبمقدار تفاوت تشغل 
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 .23-3الشكل 

)، المساقط الثالثة موزعة 24-3، إرسم لكل من المناظیر المبینة في الشكل (1:1بمقیاس رسم  3-4-3

 على ورقة الرسم (بعد رسم اإلطار وجدول المعلومات) مع وضع كافة األبعاد علیھا.

 

 
 

 

 
 .24-3الشكل 

 
 



                                   رسم المساقط المتعددة من المنظور                    الرسم الصناعي ـ المرحلة الثانیة                                             الفصل الثالث
 

  65  
  

، أعد رسم المسقطین مع استنتاج المسقط الثالث للمساقط المبینة في األشكال 1:1بمقیاس رسم  3-4-4

)، مع مراعاة توزیع المساقط على ورقة الرسم، ووضع األبعاد 25-3) المبینة في الشكل (6الى  1(من 

 علیھا. 
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 مسقطین لمجسم.:  25-3الشكل 

، أعد رسم المسقطین مع استنتاج المسقط الثالث للمساقط المبینة في الشكل 1:1بمقیاس رسم  3-4-5

)، مع مراعاة توزیع المساقط على ورقة الرسم، ووضع األبعاد علیھا، (تم توضیح المعالم 3-26(

 الرئیسة للمسقط األمامي المطلوب)، ثم ارسم المنظور المتقایس للمجسم.

 

 ن لمجسم.: مسقطی 26-3الشكل 
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في  لھ قطینمسللجسم المبین  جانبي، أعد رسم المسقطین مع استنتاج المسقط ال1:1بمقیاس رسم  3-4-6

 )، مع مراعاة توزیع المساقط على ورقة الرسم، ووضع األبعاد علیھا،27-3الشكل (

 
 . 27-3الشكل 

)، 28-3إرسم المساقط الثالثة للمشغوالت المبینة مناظیرھا في األشكال ( ،1:1بمقیاس رسم  3-4-7

 . مع مراعاة توزیع المساقط على ورقة الرسم، ووضع األبعاد علیھا)، 30-3)، و (3-29(
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 . 28-3الشكل 

 

 . 29-3الشكل 
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 . 30-3الشكل 

) منظور لمشغولة مع المساقط الثالثة، إقترح (بتبادل الرأي في المرسم) أبعاداً 31-3في الشكل ( 3-4-8

متناسقة، وعالمات تشغیل وقیم تفاوت مناسبة، وأعد رسم المساقط والمنظور اآلیزومتري للمشغولة (كل 

 د علیھامع مراعاة توزیع المساقط على ورقة الرسم، ووضع األبعاعلى ورقة مستقلة)، 

 

 . 31-3الشكل 
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 الفصل الرابع

 رسم القطاعات
Sections Drawing 

 # أھداف الفصل الرابع

  ان: على قادراً  الطالب یكون الفصل دراسة إنھاء بعد

 المسقط. عن ویمیزه القطاع یعرف .1

 القطع. وخط القاطع المستوي یعرف .2

 (التھشیر). التظلیل خطوط یرسم .3

 القطاعات. أنواع بین یمیز .4

 مقطع. إلى المسقط یحول .5

 المتعاقب، المحاذاة، الجزئي، المنقول، المدار، المتعرج، النصفي، الكامل، القطاعات: یرسم .6

 السمك. قلیلة األجزاء وقطاع المتماثل،

  تقطع. ال التي األجزاء یمیز .7
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 تمھید

ن طریقة تمثیل األجسام تكون برسم مساقط تبین السطوح والحواف الظاھرة منھا، كما تمثل إ

األجزاء المخفیة كالثقوب والتجاویف والحواف بخطوط متقطعة، (كما مر سابقاً)، أما في حالة كون 

تستوجب التوضیح ویصعب دراستھا من خالل المساقط، تستخدم والتي التفاصیل الداخلیة من التعقید 

َ◌َ◌ موضوع تخیل قطع األجسام بمستویات قاطعةبالقطاعات لبیان تلك التفاصیل الداخلیة وذلك  ، وقد مرَّ

المساقط المقطوعة في المرحلة الدراسیة السابقة وسوف نتناول القطاعات في ھذا الفصل بشيء من 

 التفصیل.

  Definition of Sectionاع ( المقطع ) تعریف القط 4-1

طریقة  لتمثیل األجزاء غیر الظاھرة في رسم المسقط یسمى حینھا الرسم بالمسقط المقطوع  

Section View  "أو باختصار "المقطع أو القطاع ،Section ویتم اللجوء لتلك الطریقة في الرسم ،

سببة اإلرباك وصعوبة في الفھم، ویبین الشكل عند احتواء المسقط على خطوط مخفیة كثیرة ومتشابكة م

) مسقط جانبي لمشغولة وقطاع جانبي للمشغولة نفسھا إذ یتبین فیھ التفاصیل الداخلیة بشكل 4-1(

 واضح.

 

 
 ن المسقط.ع: القطاع بدالً  1-4الشكل 
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  Cutting Planeالمستوي القاطع  4-2

بالقطعة عند محور محدد علیھا فتركت آثار یمكن تمثیل المستوي القاطع كأنھ أداة قطع مرت 

القطع على أسطح أجزائھا المقطوعة على شكل خطوط تسمى خطوط القطع ( خطوط التھشیر)، ھذه 

اآلثار اتفق على تمثیلھا في الرسم بخطوط متوازیة تمیل على األفق بزاویة معینة، نحو الیمین أو 

لقطعة الواحدة، وترسم ھذه الخطوط رفیعة بینھا الیسار، مع تثبیت جھة المیل في جمیع القطاعات ل

مسافات متساویة یتوقف مقدارھا على المساحة المقطوعة، فكلما زادت ھذه المساحة زادت المسافة بین 

) 2-4خطوط النھشیر والعكس صحیح، أما المقاطع الضیقة فیمكن تظلیل المساحة كاملة، ویبین الشكل (

 حدھما قطاع (مقطع) أمامي كامل. أإلى قسمین یمثل مشغولة ویفصلھا  مستو أمامي یقطع

 

 : المستوي القاطع والقطاع الرأسي. 2-4الشكل 

 ان عملیة رسم القطاعات تستوجب فھم ما یأتي:

 یكون القطع تخیلیاً ولیس حقیقیاً. .1

  .األفقي)، ویتم القطع على األغلب بمستویات موازیة للمستویات الرئیسیة (الرأسي، الجانبي .2

تخیل عملیة القطع یتم إبعاد الجزء القریب من مستوي النظر ثم رسم مسقط الجزء المتبقي بعد  .3

 والمرئي من المنظور/ المسقط على مستوي القطع، أما بقیة المسقط فتظھر كاملة.

 في المناطق التي یمر فیھا مستوي القطع. التظلیلیتم رسم خطوط  .4

  ال ترسم الحافات التي تقع خلف مستوي القطع. .5
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   Cutting Lineخط القطع  4-2-1

) 3-4یتم التعبیر عن مستوي القطع على أحد المساقط بخط یسمى خط القطع، ویبین الشكل (

یساوي وفي نھایتیھ خطین بسمك طریقة تنفیذ خط القطع، إذ یحدد مستوى القطع بخطوط متسلسلة رفیعة 

1.5Sن أ ، إذS  20 – 8طول ب، والمتسلسلھي سماكة الخط mmفي نھایة كل خط یوضع سھم ، و

المسقط المطلوب تحویلھ نحو  اتجاه النظر إلى انشیریمن نھایة الخط  ل mm 3 – 2قیاس على مسافة 

 ).Bأو  A، (كمثال قرب كل سھم كبیركتابة حرف  ، فضالً عنقطاع إلى

ألجزاء والمناطق المراد توضیحھا كمراكز الثقوب والتجاویف، اویرسم خط القطع لیمر في  

 .(B-B)، أو (A-A)بحرفین كبیرین كمثل القطاع المقابل لخط القطع  إلىویشار 

 

 .تمثیل مستوي القطع: خط  3-4الشكل 

   Hatching القطاع تظلیل 4-2-2

إذا  لتغطي المساحة المقطوعة، أما 45oة بزاوی مائلة خطوط بوجود المسقط عن القطاع یمیز

كان أحد خطوط الجسم مائالً بالزاویة نفسھا، فیتم تغییر زاویة التھشیر لتجنب توازي أو تعامد خطوط  

راجع أنواع الخطوط في المرحلة  -) التھشیر خطوط( القطع خطوط تسمى التھشیر مع خطوط الجسم،

 نموذجاً ألحدى المساحات المقطوعة والمضللة (المھشرة). )4-4( شكلویبین ال -الدراسیة السابقة 

 

 .)التھشیر( التظلیل خطوط : 4-4 شكلال
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وبمسافات بینیة متساویة تتراوح  ودقیق ومنسق منتظم بشكل الخطوط ھذه ترسم نأ ویجب

إذ تثبت المسطرة على ورقة الرسم لتكون مسندا للمثلث الذي ینتقل علیھا لتنفیذ  )4mm-2بحدود (

الخطوط، أما عند تھشیر قطعتین متجاورتین ترسم خطوط التھشیر في اتجاھین مختلفین أو بزوایا 

 مختلفة أو بمسافات بینیة مختلفة. 

 تجنبھا من والبد یلالتظل خطوط رسم عند الشائعة األخطاء بعض یوضح أدناه) 5-4( والشكل

  -:وھي كما یأتي الرسم عند

  .منتظمة غیر آخرخط و خط بین المسافات .1

 .القطاع مساحة على وتجاوز الخطوط بین فراغات وجود .2

 . جدا صغیرة الخطوط بین المسافات .3

 .الجسم خطوط او للمحور موازیة التظلیل خطوط .4

  .المقطوع السطح مساحة مع متناسبة غیر الخطوط بین المسافات .5

  .المتجاورة لألجزاء مختلفة واتجاھات بمسافات ترسم لم التظلیل خطوط .6

  .الواحد الجزء قطاع في واحد بنمط ترسم لم التظلیل خطوط .7

 

 .التظلیل: األخطاء الشائعة عند تنفیذ خطوط  5-4الشكل 

(ال تضلل) مثل مع مالحظة إذا كان مستوى القطع موازیا لطول األجزاء اآلتیة فأنھا ال تقطع 

، البرشام، األوتاد (المسامیر)، والخوابیر، في بالعصب (ضلع التقویة)، المحور (عمود دوران)، اللوال

 حین یتم قطعھا إذا كان مستوى القطع عمودیاً على عرض تلك األجزاء.
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 ) مستویات القطع الرأسي والجانبي في مشغولة تحتوي على ثقوب. 6-4یبین الشكل (

 

 : مستویات القطع الرأسي والجانبي. 6-4الشكل 

) یبین القطاع الرأسي والمسقطین الجانبي واألفقي كاملین للمشغولة، وعند رسم 7-4الشكل (

 .القطاع ال تظھر الحافات المخفیة خلف مستوي القطع بینما ترسم كل الحافات التي یمر بھا المستوي

 

 .: قطاع أمامي مع بقیة المساقط 7-4الشكل 
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والمسقطین الرأسي واألفقي كاملین ونالحظ أیضاً عند رسم  الجانبي) یبین القطاع 8-4( الشكل

 .القطاع ال تظھر الحافات المخفیة خلف مستوي القطع بینما ترسم كل الحافات التي یمر بھا المستوي

 

 .قطاع جانبي مع بقیة المساقط:  8-4الشكل 

 المستوي یوازي قاطع بمستوٍ  الجسم قطع تم إذا رأسیاً  قطاعاً  یكون المسقط أن سبق مما ویتبین

 قطاعاً  ویكونالجانبي،  المستوي یوازي قاطع بمستوٍ  الجسم قطع تم إذا جانبیاً  قطاعاً ویكون  الرأسي،

 .األفقي المستوي یوازي قاطع بمستوٍ  الجسم قطع تم إذا أفقیاً 

    Types of Sections القطاعات أنواع 4-3

  Full Section View: الكامل ألقطاع 4-3-1

 عندما)، ف8-4والشكل ( )7-4( شكلراجع ال أقصاه، إلى المسقط أقصى من فیھ القطع ویكون

 المستوي أن أي كامالً، قطاعاً  الناتج القطاع سميی المقطوع للجسم التماثل بمحور القاطع المستوي یمر

 النصف إزالة وتمت القطع محور امتداد على) األفقي أو الجانبي أو( الرأسي الجسم نصف اقتطع القاطع

 امتداد على أیضاً  القطع وتم التماثل محور غیر بمحور القاطع المستوي مر وكذلك الحال لو اآلخر،

، وتسمى المساقط الناتجة بالقطاع الرأسي (الرأسي) الكامل أیضاً  كامالً  قطاعاً  الناتج القطاع فیكون الجسم

Front Full Section View  والقطاع الجانبي الكاملSide Full Section View  والقطاع
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عمل قطاعات كثیرة  إلى، ومن الجدیر بالذكر فقد نضطر Top Full Section Viewاألفقي الكامل 

 للجسم (ألكثر من مستٍو) لتوضیح معظم األجزاء الداخلیة. 

  1-4مثال 

الكربوني، تم تشغیلھا بالتفریز ومن ثم ) مصنوعة من الصلب 9-4المشغولة المبینة في الشكل (

 -بالخراطة لتكون جزءاً من ماكینة، إرسم ما یأتي:

 قطاع رأسي (أمامي) كامل. .1

 مسقط جانبي. .2

 مسقط أفقي. .3

 -ضع األبعاد وعالمات التشغیل ورموز التفاوتات وكما یأتي: .4

 .0.08mmالسطح االسطواني الخارجي یصنع بمقدار تفاوت استدارة قیمتھ  •

 .0.2mmالسطح الداخلي للثقب النافذ موازیاً لمحور الدوران بمقدار تفاوت قیمتھ  •

 ).µm )7N 1.6اتجاه تشغیل الثقب موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  •

 ). µm )5N 0.4اتجاه تشغیل المجاري موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  •

 0.8الخراطة وبالتفریز وموازیة لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارھا بقیة السطوح مشغولة ب •

µm )N6  .( 

 

 . 9-4الشكل 



                                  رسم القطاعات                                        الرسم الصناعي ـ المرحلة الثانیة                                           الفصل الرابع
 
 

  78  
  

 الحل

المستوي  أن ذلك یعنى)  Front Section View(  رأسي قطاع عمل المطلوبذا كان إ

فیھ، أما إذا كان  التھشیر لوضع الراسي المسقط إلى یشیر سوف األفقي أو الجانبي في كان سواء القاطع

 أو الجانبي في كان سواء القاطع أن ذلك یعنىف) Top Section View(  أفقي قطاع عمل المطلوب

 Leftفیھ، وكذلك الحال مع القطاع الجانبي ( التھشیر لوضعاألفقي  المسقط إلى یشیر سوف الراسي

Side Section View.( 

المطلوبة، مع وضع  ، وبقیة المساقط)A – A) القطاع الرأسي الكامل (10-4یبین الشكل (

 إلى، الحظ أن خط القطع رسم على المسقط األفقي مشیراً عالمات التفاوت والتشغیل ودرجات الخشونة

 جھة النظر لبیان المسقط الرأسي كقطاع كامل.

 

 : القطاع الرأسي الكامل. 10-4الشكل 
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 ذيال المسقط يف رسمھا یتم ال أو تھملنالحظ من الحل أعاله أن التفاصیل التي خلف القطاع 

 ینقلوضللت المساحات المحاذیة لھ، أي  فتم إظھاره القاطعالمستوي  فیھ ذي یمرال الفراغ، أما قطاع فیھ

ویرسم أي جزء یظھر أمام النظر ولكن بدون تفاصیل داخلیة (مخفیة) في  القاطع لمكان النظر مستوي

 القطاع الناتج، وفي الوقت نفسھ ال یظھر أي خط في المنطقة المضللة.

  Half Section View): القطاع نصف( النصفي القطاع 4-3-2

 نصفھ القطع بعد المسقط یظھر إذ (ربع الجسم)، المنتصف إلى المسقط طرف من فیھ القطع یتم

) وكما ھو الحال متقطعة خطوط( وال یجوز إظھار الحافات المخفیة مسقط اآلخر بصورة نصفوالقطاع 

في القطاع الكامل، وذلك إلظھار التركیب الداخلي والخارجي في الوقت نفسھ، (إالّ في حاالت الضرورة 

ویستعمل  ،)المركز خطور (خط المح بینھما یفصلترسم الخطوط المخفیة في الجانب غیر المقطوع)، و

، وتسمى المساقط الناتجة بالقطاع الرأسي )11-4( شكلال حول محورین، المتناظرة ألجسامفي حالة ا

 Side Half Sectionوالقطاع الجانبي النصفي  Front Half Section View(األمامي) النصفي 

View  والقطاع األفقي النصفيTop Half Section Viewجھة القطاع النصفي كان  ، ویمكن تحدید

 یكون أیمن أو أیسر.

 

 : القطاع النصفي. 11-4الشكل 
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 2-4مثال 

) مصنعة بطریقة السباكة من األلمنیوم، تم تثقیبھا الحقاً عن 12-4المشغولة المبینة في الشكل (

 -طریق المثقب لتصبح حامل محور، إرسم ما یأتي:

 نصف قطاع أمامي (رأسي) أیسر. .1

 أیمن. نصف قطاع جانبي .2

 مسقط أفقي. .3

 -ضع األبعاد وعالمات التشغیل ورموز التفاوتات وكما یأتي: .4

 .0.4mmالسطح الداخلي للثقب النافذ عمودیاً على سطح قاعدة المشغولة بمقدار تفاوت قیمتھ  •

اتجاه تشغیل الثقب المركزي وثقوب التثبیت موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة  •

 ).6.3µm )N9مقدارھا 

 ).  50µm )N12بقیة السطوح مشغولة بالسباكة وموازیة لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارھا  •

 

  .12-4الشكل 
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 الحل

، مع ، والمسقط األفقي) نصف قطاع رأسي أیسر ونصف قطاع جانبي أیمن13-4الشكل ( یبین

، الحظ إن خط القطع رسم على المسقط األفقي وضع عالمات التفاوت والتشغیل ودرجات الخشونة

 جھة النظر لیبان القطاعات. إلىمشیراً 

 

 : القطاع النصفي (األیمن واألیسر). 13-4الشكل 

 القاطع مرَّ ، في حین لو یھشر الفإنھ  لعصبل الطولي لمحورل یاً مواز القاطع مرَّ  إذامالحظة: 

 المقطوعة بعد تحدیدھا بتسقیط نقاط التقاطع.المنطقة  ریھشتم تیف العصب محور على عمودیاً 

 Offset Section View المتنقل)  قطاع(ال اإلزاحة قطاع 4-3-3

 ویكون، واحدة استقامة على لیست مواضع في یمر بحیث متوازٍ  بشكل القطع خط إزاحةعند 

ویستعان بھذا ،  Parallel Cutting Planes متوازیة قطع مستویات من مركبا الحالة ھذه في القطع

 بعض توضیح إلى نحتاج عندما ویستعمل، لشكلا نفسل المختلفة القطاعات لرسم  األسلوب من القطع

 جمیع لتوضیح فمثال. واحد قطاع برسم توضیحھا یمكن وال واحد مستوى في تقع لم التي التجاویف

 خالل یمر األول مقطعین، رسم ستوجبی )14-4( الشكل في الموضح الرسم في الموجودة الثقوب
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 المقطعین ھذین عن ستعیضفي حین أ ،وسطاأل الثقب خالل الثاني القطاع یمر بینما الجانبیة، الثقوب

 .قائمة بزاویة ومتعرجة مختلفة بمستویات الجسم قطع عن ناتج واحد قطاع باستخدام

 

 : المستوي القاطع المتعرج. 14-4الشكل 

 وطریقة رسم خط القطع على المسقط األفقي.) القطاع الرأسي 15-4یبن الشكل (

 

 : قطاع اإلزاحة  (القطاع المتعرج). 15-4الشكل 
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    Revolved Section Viewالقطاع المدار  4-3-4

بتصور مستوي قطع عمودي على محور الذراع أو أجزاء على نفس المسقط  القطاع المدار یرسم 

لینطبق مع مستوي  90oثم تدویر مستوي القطع بزاویة لتوضیح القطاع عند موضع معین من األجسام، 

وذلك برسم خط مركز عند الموضع المطلوب ویرسم القطاع حول ھذا الخط لتفادي تكرار المسقط، 

وخاصة في األجسام المدعمة بأعصاب التقویة والقضبان، إذ یبین القطاع  رسم المساقط والقطاعات،

القطاع،  إلىصیل خطوط اإلسقاط من موضع القطع ، مع ضرورة تو)16-4شكل (ال سمك العصب،

ویمكن حذف الخطوط الظاھرة إذا وقعت ضمن القطاع المدار، ویرسم الشكل الحقیقي للقطاع المدار 

 بغض النظر عن شكل الخطوط المجاورة لھ.

 

 : القطاع المدار. 16-4الشكل 
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         Removed Section(المنقول)  المزال القطاع 4-3-5

یقع القطاع المنقول على إسقاط مباشر مع المسقط الذي یتضمن مستوي القطع وال یتفق مع ال 

یتم رسمھ كالقطاع السابق بتعیین موضع القطع ولكن بخط قطع ترتیب المساقط على ورقة الرسم، و

 قطعھ ثم رسم القطاع في نفس اتجاه المسقط أو بجانبھ (أو في أي موضع طلوبعمودي على الجزء الم

مع بیان  كما یمكن رسم القطاع بمقیاس رسم مختلف عن الجزء المراد توضیحھ، ،) وتسمیتھاسبمن

 ). 17-4شكل (ال مقیاس الرسم قرب القطاع،

 

 : القطاع المنقول. 17-4الشكل 

    Partial or Local Section Viewالجزئي (الموضعي)  القطاع 4-3-6

 من الجزء ذلك بقطع نكتفي لذلك قطعل الجسم من بسیط جزء توضیحتتطلب بعض الحاالت 

 بخط الجزئي القطاع یحدد ، إذمقطوع غیر مسقط شكل على الرسم باقي ویبقى ،لتوضیحھ فقط الجسم

 داخل المساحة المحددة. التظلیل)، ثم ترسم خطوط 18-4( شكل، المتموج مغلقرفیع وخط ك بالید یرسم
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 : القطاع الجزئي. 18-4الشكل 

 3-4مثال 

، مصنوعة من الصلب الكربوني، ة) مصنعة بالخراط19-4المشغولة (الجلبة) المبینة في الشكل (

 -تم ثقبھا عن طریق المثقب كمرحلة لتركیب برغي لغرض تزیت محور الدوران، إرسم ما یأتي:

 قطاع رأسي (أمامي) جزئي یوضح الثقب العمودي. .1

 مسقط جانبي. .2

 مسقط أفقي. .3

 -یل ورموز التفاوتات وكما یأتي:ضع األبعاد وعالمات التشغ

) بتفاوت (انحراف) اسطواني قیمتھ Turningالسطح الخارجي للجلبة مشغول بالخراطة ( •

0.08mm. 

) بتفاوت (انحراف) استقامة قیمتھ Turningالسطح الداخلي للثقب المركزي مشغل بالخراطة ( •

0.05mm. 

 .0.3mm) بتفاوت متعامد قیمتھ Drillingالسطح الداخلي للثقب العمودي مشغل بالتثقیب ( •

اتجاه تشغیل الثقب المركزي والثقب العمودي مواٍز لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة  •

 ).0.8µm )N6مقدارھا 

 6.3µmالسطح الخارجي للجلبة مشغول بالخراطة مواٍز لمستوي اإلسقاط،  بخشونة مقدارھا  •

)N9.( 

 

 



                                  رسم القطاعات                                        الرسم الصناعي ـ المرحلة الثانیة                                           الفصل الرابع
 
 

  86  
  

 

 .19-4الشكل 

 الحل :

) القطاع الجزئي في الثقب العمودي مع مالحظة عملیة اإلسقاط عند تداخل 20-4یبین الشكل (

)، على 2) و (1اسطوانتین، إذ یكون المسقط الرأسي للتداخل على شكل خط منحٍن ینجز بتعیین نقطتین (

المسقط  إلىالمسقط الجانبي أو عدة نقاط، بحسب طول قوس التداخل، والدقة المطلوبة، ثم إسقاطھا 

الرأسي (بعد رسمھ)، وكلما اقترب قطر الثقب العمودي من قطر الثقب األفقي كلما اقترب منحني 

 التداخل من الخط المستقیم.

وبسبب ورود نوع عملیات التشغیل في السؤال فمن الواجب عند رسم عالمات التفاوت والتشغیل 

 أن تكتب طریقة التشغیل في المكان الصحیح.

 

 



                                  رسم القطاعات                                        الرسم الصناعي ـ المرحلة الثانیة                                           الفصل الرابع
 
 

  87  
  

 

 .20-4الشكل 

   Alignment Sectionقطاع المحاذاة    4-3-7

یستعمل لألجسام التي تحتوي على عدد فردي من األذرع، المساند، والثقوب، إذ یكون مقطعھا 

غیر واضح فیما لو اتبعت طرق اإلسقاط االعتیادیة لرسمھ فیتم حني مستوي القطع بحیث یمر خالل تلك 

یمیل خط القطع بزاویة ما بعد مروره في جزء من المسقط مما یستدعي محاذاة الجزء  األجزاء، وبالتالي

 ).21-4شكل (الالمائل وتدویره لیصبح على استقامة واحدة مع بدایة خط القطع، 
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 قطاع المحاذاة.:  21-4 الشكل

   Successive Sections(المتعاقبة) المتتالیة  القطاعات 4-3-8

 ).22-4شكل (ال، بالتعاقب لمقاطع متعددة من الجسموھي قطاعات إما مدارة أو منقولة ترسم 

 

 : القطاعات المتعاقبة. 22-4الشكل 
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    Symmetrical Sectionالمتماثل القطاع  4-3-9

وفیھ یتم رسم نصف القطاع فقط دون رسم نصفھ الثاني، وذك بسبب التماثل وتعذر رسم القطاع  

 ، الحظ عالمة المساواة على جانبي القطاع.)23-4شكل (الكامالٌ على الورق، 

 

 : القطاع المتماثل. 23-4الشكل 

  Thin Objects Section  قطاع األجسام قلیلة السمك  4-3-10

ترسم مقاطع األجزاء ذات السمك القلیل نسبیا كالصفائح (مثال الخزان المصنوع من معدن قلیل 

السمك) أو مقاطع القضبان (حدید الزاویة أو الشیلمان) واألنابیب وغیرھا فیتم تمثیلھا عندما یكون 

الحیز مستوي القطع عمودي على السمك على شكل خط سمیك وذلك بسبب مقیاس الرسم الذي ال یوفر 

فضالً  ، أما في حالة وجود أجزاء متجاورة فیترك بینھما فراغ كي یمكن تمییزھا،التظلیلالكافي لعملیة 

-4(وصالت الربط فإنھا تبین على شكل خط مركز لعدم إمكانیة توضیح الثقوب أو البراغي، شكل  عن

24.( 
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 قطاع األجسام قلیلة السمك.  : 24-4الشكل 

 قطع األجزاء التي ال ت 4-4

تستعمل المساقط المقطوعة لزیادة فھم الرسم وإزالة الغموض الذي تحدثھ الخطوط المخفیة، 

ولكن توجد أجزاء یسبب قطعھا نتیجة مخالفة للغرض المطلوب لذلك ترسم تلك األجزاء دون أن تقطع 

یكون مستوى بالرغم من مرور مستوى القطع خاللھا، ومن تلك األجزاء: المساند أو األعصاب (عندما 

))، البراغي، الصوامیل، التروس، البراشیم، المسامیر، الخوابیر، 2-4راجع المثال ( -القطع موازیاً لھا 

القضبان الشعاعیة للعجالت والبكرات، األعمدة، وكل جسم صلد ذو مقطع دائري مثل المقابض، ویبین 

 ) األجزاء التي ال یتم قطعھا أو تھشیرھا.1-4الجدول (

 : أجزاء ال تقطع. 1-4الجدول 

 الصحیح القطاع
 الجزء الخطأ القطاع 

  

برغي

 

  

 صامولة عادیة
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القطاع الجانبي والقطاع األمامي 

 الذي یقطع جزئیاً 

 
ال ترسم كل األسنان في القطاع 

 األمامي

 ترس مائل

 

  

 حلزون

 

  

 مقبض

 

  

 خوابیر وأعمدة

 
 

 أسئلة وتمارین   4-5

) ما 25-4للمنظور المبین مع مساقطھ في الشكل ( Scale 1:2إرسم بمقیاس رسم تصغیر   4-5-1

 -یأتي:

 مسقط أمامي (رأسي). .1

 قطاع جانبي (المستوي القاطع یمر بمحور الثقب). .2
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 قطاع أفقي (المستوي القاطع یمر بمحور الثقب). .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغیل ورموز التفاوتات وكما یأتي: .4

 .0.4mmالسطح الداخلي للثقب عمودیاً على السطح األمامي للمشغولة بمقدار تفاوت قیمتھ  •

 ). µm )5N 0.4اتجاه تشغیل الثقب موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  •

 µm 1.6اتجاه تشغیل السطوح المائلة موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  •

)7N.( 

 ).  50µm )N12سطوح مشغولة بالسباكة وموازیة لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارھا بقیة ال •

 

 . 25-4الشكل 

 -) ما یأتي:26-4للمنظور المبین مع مساقطھ في الشكل ( Scale 1:1إرسم بمقیاس رسم   4-5-2

 مسقط أمامي (رأسي) كامل. .1

 قطاع جانبي كامل (المستوي القاطع یمر بمحور الثقب). .2
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 (المستوي القاطع یمر بمحور الثقب).قطاع أفقي  .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغیل وكما یأتي: .4

 ).µm )7N 1.6اتجاه تشغیل الثقب موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  •

 ).  50µm )N12بقیة السطوح مشغولة بالسباكة وموازیة لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارھا  •

 

 .26-4الشكل 

 -) ما یأتي:27-4(  للمنظور المبین مع مساقطھ في الشكل Scale 1:1إرسم بمقیاس رسم   4-5-3

 قطاع أمامي (رأسي) كامل، (المستوي القاطع یمر بمحور الثقب). .1

 مسقط جانبي. .2

 قطاع أفقي، (المستوي القاطع یمر بمحور الثقب). .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغیل وكما یأتي: .4
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 ).µm )7N 1.6یاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا اتجاه تشغیل الثقب مواز •

 ).  50µm )N12بقیة السطوح مشغولة بالسباكة وموازیة لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارھا  •

 

 .27-4الشكل 

 -) وكما یأتي:28-4، أعد رسم مساقط المنظور المبین في الشكل ( Scale 1:1بمقیاس رسم   4-5-4

 المسقط األفقي). إلى(الحظ طریقة إسقاط السطوح المائلة من المسقط الجانبي 

 قطاع أمامي (رأسي) كامل. .1

 مسقط جانبي. .2

 مسقط أفقي. .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغیل وكما یأتي: .4

 .0.4mmاعدة بمقدار تفاوت قیمتھ السطح السفلي للمجرى النافذ موازیاً للق •
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 ). µm )5N 0.4اتجاه تشغیل المجاري موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  •

 µm 1.6اتجاه تشغیل السطوح المائلة موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  •

)7N.( 

 ).  50µm )N12ونة مقدارھا بقیة السطوح مشغولة بالسباكة وموازیة لمستوي اإلسقاط، بخش •

 

 .28-2الشكل 

) وكما 29-4ھا في الشكل (مساقط المشغولة المبین منظور Scale 1:1إرسم بمقیاس رسم   4-5-5

  -یأتي:

 قطاع أمامي (رأسي) كامل. .1

 مسقط جانبي. .2

 مسقط أفقي. .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغیل وكما یأتي: .4

 .0.4mmالسطح السفلي للمجرى النافذ موازیاً للقاعدة بمقدار تفاوت قیمتھ  •

) موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة Millingاتجاه تشغیل المجاري بالتفریز ( •

 ). µm )5N 0.4مقدارھا 

 µm 1.6اتجاه تشغیل السطوح المائلة موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  •

)7N(. 

 ). µm )N9 6.3بقیة السطوح مشغولة بالبرادة وموازیة لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارھا  •
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 .29-4الشكل 

) مصنوعة من الصلب الكربوني، صنعت بعدة طرائق 30-4المشغولة المبینة في الشكل ( 4-5-6

  -تشغیلیة كالسباكة ثم التفریز والتثقیب، منتظم، بمقیاس رسم مناسب إرسم ما یأتي:

 أمامي (رأسي) كامل. قطاع .1

 مسقط جانبي. .2

 مسقط أفقي. .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغیل وكما یأتي: .4

 .0.7mmالسطح العلوي للمجرى (ذي الزاویة القائمة) یكون مشغل بتفاوت زاویة قیمتھ  •

 .0.2mmالسطح الداخلي لكال الثقبین النافذین عمودیاً على القاعدة بمقدار تفاوت قیمتھ  •

 ).µm )5N 0.4اتجاه تشغیل المجاري موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارھا  •

 ).  µm )N10 12.5بقیة السطوح مشغولة بالسباكة بموازاة مستویات اإلسقاط بخشونة مقدارھا  •
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 .30-4الشكل 

) مشغوالت مصنعة بمختلف الطرائق 31-4) والمبینة في الشكل (6 إلى1تبین المناظیر (  4-5-7

المیكانیكیة، إرسم وبمقیاس رسم مناسب المساقط الثالثة متبعاً خطوط ومستویات القطع لتحویل المساقط 

 قطاعات، مع وضع األبعاد مراعیاً توزیع المساقط على ورقة الرسم. إلى
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  .31-4الشكل  

) مصنعة بطریقة السباكة من األلمنیوم، تم تشغیلھا 32-4المشغولة المبینة في الشكل ( 4-5-8

بالخراطة وعلى عدة مراحل، ثم ثقبت الحقاً عن طریق المثقب أربعة ثقوب لتصبح حامل محور، إرسم 

 -ما یأتي:

 مسقط أمامي (رأسي) . .1

 نصف قطاع جانبي علوي.  .2

 نصف قطاع أفقي أیسر. .3

 -وعالمات التشغیل ورموز التفاوتات وكما یأتي:ضع األبعاد  .4

السطح الداخلي للثقب المركزي عمودیاً على سطح قاعدة المشغولة بمقدار تفاوت قیمتھ  •

0.4mm. 

اتجاه تشغیل الثقب المركزي وثقوب التثبیت موازیاً لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة  •

 ).µm )7N 1.6مقدارھا 
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) وموازیة لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارھا Turningة (بقیة السطوح مشغولة بالخراط •

6.3µm )N9  .( 

 

 .32-4الشكل 

تبین األشكال اآلتیة مساقط لمشغوالت تستعمل ألغراض میكانیكیة، بمقیاس رسم مناسب أعد  4-5-9

قطاعات، مع وضع األبعاد مراعیاً  إلىرسمھا متبعا خطوط ومستویات القطع لتحویل المساقط المؤشرة 

 توزیع المساقط على ورقة الرسم، مع رسم (إستنتاج) المسقط الثالث.
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 .33-4الشكل 
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 .34-4الشكل 



                                  رسم القطاعات                                        الرسم الصناعي ـ المرحلة الثانیة                                           الفصل الرابع
 
 

  102  
  

 

 .35-4الشكل 

 

 .36-4الشكل 



                                  رسم القطاعات                                        الرسم الصناعي ـ المرحلة الثانیة                                           الفصل الرابع
 
 

  103  
  

 

 .37-4الشكل 
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 .38-4الشكل 

 

 .39-4الشكل 
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 .40-4الشكل 
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 . 41-4الشكل 
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 الفصل الخامس

 الرسم المعان بالحاسوب
Computer Aided Drawing 

 # أھداف الفصل الخامس

  ان: على قادراً  الطالب یكون الفصل دراسة إنھاء بعد

 بالحاسوب األوتوكاد. الرسم برنامج یثبت .1

  .البرنامج واجھة یمیز التفاصیل على .2

 .Toolbars  األدوات أشرطةیتعرف على محتویات  .3

 بعدة طرائق. األوامر ُیدخل .4

 القفز. أدوات شریط عن طریق الرسم مھاراتیمتلك  .5

   .Modify التعدیل أوامر شریطیتعرف على  .6

  .Dimension  األبعاد شریطیتعرف على  .7

 .الرسم مساحة ریحضّ  .8

  . Draw الرسم أوامر یطبق .9

 .األبعاد ثالثي الرسم في الفراغ في اإلحداثیاتیمیز  .10

   .المستخدم إحداثیات نظامیعرف  .11

 .3D الرسم أوامریستعمل  .12

 . الصلبة التركیبات أوامریستعمل  .13

 .2D ورقة على) المنظور( المتقایس الرسمینفذ  .14

 .األیزومتري الدائرة منظور رسمینفذ  .15

 یرسم مساقط المنظور باستعمال برنامج الرسم بالحاسوب. .16
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 تمھید

لقد تعرف الطالب في المرحلة الدراسیة السابقة على البرنامج الحاسوبي للرسم الھندسي والذي 

یستعمل في أداء الرسومات الھندسیة والصناعیة، إذ یوفر بإمكانیاتھ الواسعة العدید من الخیارات لتنفیذ 

برنامج تصمیم  وھو AutoCADرسومات  بشتى المجاالت والتطبیقات الھندسیة، إنھ برنامج أوتوكاد 

، إذ Autodeskرسومي ھندسي باستعمال الحاسوب لتصمیمات ثنائیة وثالثیة األبعاد أصدرتھ شركة 

التي تعني الرسم (التصمیم) بمعونة  CADمنتج كاد  اسمتحت  1980صدرت أول نسخة منھ عام 

ة ، یستعمل في  مجاالت تصمیم الھندس Computer Aided Drafting (or Design)الحاسب 

المدنیة، العمارة، الھندسة المیكانیكیة، وغیرھا، إلنشاء كافة تصامیم المشاریع ومشاھدتھا كما تكون في 

الحقیقة، یمكن لبعض ملحقاتھ عمل التصمیمات المیكانیكیة وإجراء بعض االختبارات علیھا عن طریق 

م األخرى فضٍال عن وجود ملحقات تضاف للبرنامج مع توفیر إمكانیة لتبادل الملفات مع برامج التصمی

 AutoCADو وللھندسة الكھربائیة   Architecturalنسخا اختصاصیة مثل األوتوكاد المعماري 

Electrical والھندسة المیكانیكیة ،AutoCAD Mechanical  توجد أیضا بعض البرامج التي ،

)، C.N.Cن على الماكینة (تقوم بتحویل الرسم على برنامج األوتوكاد إلى لغة برمجة لیتم تنفیذ التمری

یتمیز البرنامج بالدقة العالیة في الرسم و،  Windowsعلماً أن البرنامج یعمل في ظل بیئة النوافذ 

والسرعة في أداء األعمال مع تبسیط األمور المعقدة مثل الرسم ووضع األبعاد والكتابات وعملیات 

فسھ، وسوف یتضمن الفصل إعادة لبعض التھشیر فضالً عن توفر أكثر من طریقة ألداء اإلجراء ن

األساسیات في ھذا المجال مع التوسع نحو الرسومات ثالثیة األبعاد للتمكن من تنفیذھا بالتوازي مع ما 

 AutoCADتعلمنا في بقیة الفصول، علماً أن اإلصدارات الحدیثة المتوفرة لحین إعداد ھذا المنھج ھي 

ارات ھو زیادة اإلمكانات واختالف بطریقة عرض أشرطة ثم نزوالً، والفرق بین تلك اإلصد 2012

 االدوات إالّ إنھا تشترك بالعموم واألساسیات في التنفیذ.

 Program Setupتثبیت (إعداد) برنامج الرسم  5-1

من المناسب في ھذه المرحلة أن نتعرف على طریقة تثبیت برنامج الرسم، إذ یتوفر على شكل 

تلقائیاَ  النظام حرك األقراص الملحق بالحاسبة تبدأ مجموعة إعداداتقرص مدمج، بعد تشغیلھ في م

)، 1-5بشكل مجموعة من النوافذ تفتح على التتابع وتكاد تكون متماثلة في كل اإلصدارات، الشكل (

 -تي:أوھي كما ی

 طلب الموافقة على شروط الشركة الصانعة والضامنة لحقوق الملكیة واالستعمال واالنتشار. .1

 الرقم التسلسلي للمنتج أو اإلصدار.طلب  .2
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 إدراج إسم المستخدم أو الجھة المستفیدة. .3

 ؟ھل ھو اعتیادي أم متخصص ،اختیار نوع التثبیت .4

 تحدید األدوات السریعة االختیاریة. .5

 .تعیین الموقع االفتراضي الذي یتم تثبیت ملفات دعم البرنامج  .6

 كتب.تحدید نوع ملف النصوص وإضافة اختصار على سطح الم .7

 القبول بالبدء في التثبیت. .8

 االنتظار لحین اكتمال شریط تقدم التثبیت. .9

لالنتھاء من التثبیت ستظھر  Finishنھایة التثبیت، وھي النافذة األخیرة، وبعد ألضغط على  .10

 نافذة البرنامج في نھایة تثبیت البرنامج قد یطلب إعادة اإلقالع، (إعادة التشغیل للحاسوب).

 XXستعمل الرمز إ( AutoCAD 20XXج، أضغط على أیقونة البرنامج لتسجیل البرنام .11

) على سطح المكتب لتفعیل البرنامج فتظھر 12، ...، 01، 00للداللة على سنة اإلصدار، مثل 

 نافذة الختیار نوع التفعیل والتسجیل.

لیتسنى العمل بشكل قانوني بدون تجاوز على  Activate Codeإدخال رموز تنشیط البرنامج  .12

 حقوق الملكیة إذ تكون تلك الرموز عادة مقابل ثمن تزودھا الشركة المنتجة للبرنامج.
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 .AutoCAD: النوافذ الخاصة بتثبیت وتسجیل برنامج  1-5الشكل 
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 التعرف على واجھة البرنامج  5-2

) أو 2-5مزدوج على األیقونة الظاھرة على سطح المكتب، (الشكل یفعل البرنامج عن طریق النقر ال    

 عن طریق:

 Start (ابدأ)  «   All Programs البرامج)  «(  Autodesk  » AutoCAD20XX  »  AutoCAD20XX. 

  

 : البدء بتشغیل البرنامج.2-5الشكل 

إلى آخر، وقد تظھر  وستظھر على الشاشة نافذة بدایة البرنامج، وربما تختلف النافذة من إصدار  

نوافذ أخرى بدایًة الغایة منھا اختیار الرسم ببعدین أو بثالثة أبعاد، بعد االختیار والخروج منھا یتم ظھور 

 )، وأشرطة االدوات المساعدة.3D) واجھة الرسم ثالثي األبعاد (3-5الواجھة الرئیسة، ویبین الشكل (

 

 .3Dبعاد : واجھة البرنامج للرسم ثالثي األ 3-5الشكل 
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والتي استعملھا الطالب  2Dومن الممكن إظھار واجھة البرنامج الخاصة بالرسم ثنائي األبعاد 

 -):4-5في المرحلة الدراسیة السابقة، كما مبین في الشكل (

 

 .2D: واجھة البرنامج للرسم ثنائي األبعاد  4-5الشكل 

وأوامر تساعد في عملیة الرسم ن واجھة البرنامج تحتوي عدة أقسام وقوائم أومن الواضح 

 وشاشة العمل على البرنامج.

 Toolbarsأشرطة األدوات   5-2-1

ألول مرة فسوف یكون من الواجب تنشیط قوائم معینة وھي أشرطة  AutoCADعند فتح 

األدوات الرئیسة، وإخفاء أخرى ال نستعملھا في تلك المرحلة، مع تثبیتھا في مكان مناسب على شاشة 

) في أي مكان Floating، وتمتاز أشرطة األدوات في أوتوكاد بقدرتھا على أن تكون عائمة (البرنامج

)  عند الحد العلوي أو الجانبي إلطار أوتوكاد، كما أن ھذه Dockedضمن إطار أوتوكاد، أو راسیة (

 -األشرطة یمكن فتحھا فتكون ظاھرة، وإغالقھا فتكون مخفیة، ولنقل شریط أدوات نتبع ما یأتي:

نقل المؤشر بحیث یشیر إلى األشرطة العمودیة (أو األفقیة) الصغیرة في یسار (أو أعلى) أ  .1

 شریط األدوات.

 حّرك الفأرة مع الضغط المستمر على زر الفأرة األیسر فیتحرك شریط األدوات معھا. .2

 أفلت زر الفأرة عندما یصبح شریط األدوات في المكان المناسب. .3
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إخفائھ ننقر بالزر األیمن للفأرة على بدایة أي شریط (الطرف األیسر، وإلظھار شریط أدواٍت أو 

أو العلوي) ستسدل قائمة تحتوي على كل أسماء األشرطة، وبالنقر على أي منھا یظھر الشریط المطلوب 

 أو یختفي عند إزالة التأشیر عنھ.

التطبیقیة لبرنامج  تمتلك الواجھةأھم األشرطة الموجودة في الواجھة، إذ بونعید فقط للتذكیر 

 -األوتوكاد العدید من القوائم واألوامر والمھمات التالیة :

البرنامج وإسم الملف قید التنفیذ ومساره، ویقع في أعلى  إسم: ویظھر فیھ Title barشریط العنوان  .1

، Xنافذة البرنامج، ویحتوي في أقصى الیمین ثالثة أیقونات خاصة بالتحكم في النافذة (الغلق 

 ). –، والتصغیر₪التكبیر

: ویحتوي على األوامر المستعملة في برنامج األوتوكاد كافة Menu barشریط القوائم المنسدلة  .2

لكل منھا قائمة ، وWindowsفضالً عن خصائص القوائم التي توجد في أغلب برامج التشغیل 

 منسدلة تحتوي على أوامر فرعیة تنفیذیة.

: وفیھ أوامر مشابھة ألوامر البرنامج التشغیلي Stander Toolbarشریط األدوات القیاسي  .3

Windows . 

: وتشمل اختیارات متعددة لنوع الرسومات، Properties Toolbarشریط أدوات الخصائص  .4

 ویسمح باختیار نوع  ولون وسمك خط الكائن ألرسومي.

ذیة تعنى بتنفیذ : ویحتوي على أوامر تنفیModify Toolbarشریطي أدوات الرسم وأدوات التعدیل  .5

 ھا. الرسوم وتعدیل

لتكوین العدید من طبقات الرسم یمكن التحكم بإظھارھا وألوان  :Layer Toolbarشریط الطبقات  .6

 خطوطھا ومواصفات كل منھا. 

: مساحة أسفل المساحة المخصصة للرسم یتم فیھا عرض Command lineخط كتابة األوامر  .7

تاحة والخاصة بتنفیذ األمر الحالي والذي یمكن طباعتھ (أو األوامر والتعلیمات واالختیارات الم

طباعة اختصاره) بشكل مباشر لغرض تنفیذه أو الذي تم اختیاره أثناء عمل البرنامج لیوضح 

للمستخدم ما ینبغي عملھ في الخطوة التالیة، مما یستوجب متابعة ھذا الحقل للتعرف على سیر 

 .األوامر المستعملة یعرض نافذة لكل F2التنفیذ، المفتاح 

:  تمكن من الوصول إلى معاینات مختلفة للرسم الحالي عن طریق ثالثة Tabs تبویبات المعاینة .8

 خیارات.

شریط أدوات القفز : یحتوي على أوامر داعمة لتنفیذ الرسومات، یمكن تفعیلھا باختیارھا عن طریق  .9

  .Fالمؤشر أو مجموعة مفاتیح 
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 Graphics: یمكن من خاللھ متابعة إحداثیات موقع مؤشر الرسم Status barشریط الحالة  .10

cursor) تتوزع حول 2007) أماكن تلك األشرطة ومواقعھا (مثال إلصدار 5-5، ویبین الشكل ،(

 .Drawing windowموقع مساحة الرسم 

 

 : أشرطة األدوات. 5-5الشكل 

 إدخال األوامر 5-2-2

 -أوتوكاد ھي: توجد ثالثة طرائق إلدخال األوامر في

ستعمال لوحة المفاتیح لیظھر إسم األمر في خط كتابة األوامر یلیھ الضغط على إكتابة األمر ب .1

) Enterمفتاح   في لوحة المفاتیح.   (

 .انتقاء األمر من القائمة المنسدلة بالنقر على الكلمة التي في تلك القائمة عن طریق سھم المؤشر .2

بالنقر على األیقونة التي تحمل إسم األمر عن طریق سھم انتقاء األمر من شریط األدوات  .3

، مع مالحظة عدم توفر كل أوامر األوتوكاد بشكل أیقونات، وفي الحالتین األخیرتین المؤشر

 سیظھر األمر في خط كتابة األوامر (مسبوقاً بشارحة).

وفي الوقت نفسھ یجب توفر الجرأة أثناء الرسم فكل ما یرسم عن طریق الخطأ أو بخالف 

 -یة:تاآل ربعةوذلك بإتباع إحدى الطرائق األالمطلوب على فعلھ یمكن التراجع عنھ 

 لتدارك الخطأ اإلمالئي عند طباعة األمر في خط كتابة األوامر. Backspaceمفتاح التراجع  .1
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أو النقر على رمز األمر نفسھ  Undoواختیار  Editالتراجع عن أي خطوة تنفیذیة من القائمة  .2

 .U، أو كتابة األمر أو الحرف الموجود في شریط األدوات القیاسیة

 . Zثم  Ctrlمن لوحة المفاتیح النقر على  .3

البرنامج من  قبل القیام بالعمل الجدید، وبعد تنفیذ أي رسم نغلق Saveأن تقوم بحفظ الرسم  .4

 دون حفظ إذا لم یرق لنا ما تم تنفیذه لیبقى الملف بدون تغییر.

 مھارات الرسم في شریط أدوات القفز   5-3

) مجموعة من األیقونات التي یمكن تفعیلھا (تنشیطھا) أو تعطیل عملھا بالنقر 6-5یوضح الشكل (

المقابلة  The Function Keys  )F علیھا عن طریق المؤشر أو باستعمال مجوعة من المفاتیح الدالة

یوضح الشكل نافذة حوار ثانویة لكل منھا)، تستعمل ألداء العدید من المھام المساعدة في تنفیذ الرسوم، و

 یار اإلعدادات تظھر بالنقر األیمن على قسم من تلك األیقونات.ختأل

 
 : أیقونات شریط أدوات القفز.6-5الشكل 

  Snapالقفز بین نقاط معینة  5-3-1

نتقال المحكم بمسافة (أفقیة أو عمودیة) یمكن تحدید قیمتھا من خالل نافذة یمكن الوصول تسھل اإل

 Settingأو اإلعدادات  On/Offلھا بالنقر األیمن على أي منھا لتظھر خیارات التفعیل أو التعطیل 

-5(لخمسة من تلك األیقونات)، الشكل ( Drafting Settingواختیار األخیرة یظھر نافذة اإلعدادات 

 Grid X spacing, Grid Y spacingنجذاب بین نقطة وأخرى )، والتي یمكن تحدید مسافة اإل7
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على خط  Snapبحسب المسافة المطلوبة، ومن الممكن تفعیل تلك الخاصیة بالنقر علیھا أو بكتابة األمر 

 .F9األوامر، أو بضغط مفتاح 

    Gridإظھار شبكة الرسم  5-3-2

 ,Xتستعمل تلك الخاصیة إلظھار أو إخفاء شبكة الرسم والمتكونة من شبكة من النقاط باالتجاھین 

Y ) إذ یتغیر تباعد نقاط الشبكة بالنقر األیمن 7-5وتكون إعداداتھا بالنافذة نفسھا الموضحة في الشكل ،(

یمكن من خاللھا  Drafting Settingھر نافذة الحوار من القائمة لتظ Settingواختیار  Gridفوق 

بحسب القیمة المناسبة للرسم إذ أن البرنامج ال  Grid X spacing, Grid Y spacingتغییر قیمتي 

یؤدي الى التحكم  Snapیعرض الشبكة إذا كانت القیم صغیرة جداً أو كبیرة جداً، وأن تفعیلھا مع األمر 

و   Snapب نحو نقاط الشبكة في حالة تساوي المسافات بین األمرین في حركة المؤشر وجعلھ ینجذ

Grid ومن الممكن تفعیل (أو تعطیل) تلك الخاصیة بالنقر علیھا أو بكتابة األمر ،Grid  على خط

 . F7األوامر، أو بضغط مفتاح 

 
 : نافذة حوار لتحدید خواص نقاط القفز والشبكة. 7-5الشكل 

    Ortho Modeالتعامد   5-3-3

عند تفعیل أسلوب التعامد تجبر الخطوط المرسومة على التوازي مع محاور اإلحداثیات لتصبح 

شریط  Orthoخطوطاً عمودیة أو أفقیة، ویمكن تفعیل (أو تعطیل) تلك الخاصیة بالنقر على الرمز 

 .F8، أو بالضغط على مفتاح  Ctrl + Lالحالة، أو مفتاحي 
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    Polar Trackingالتعقب القطبي  5-3-4

یحّدد التعقب القطبي حركة المؤّشر إلى طول الخط والزاویة المحّددة التجاھھ، تبعاً للنظام القطبي 

في اإلحداثیات (كما  مر علینا في المرحلة السابقة) فعند رسم أو تعدیل األجسام، یمكن استعمال التعقب 

قطبیة في حین یكون التتبع في الرسوم القطبي لعرض مستطیل حواري بجانب المؤشر لمعرفة الزوایا ال

 ).8-5، الشكل ( Z, -Z+ثالثیة األبعاد عن  طریق نافذة الحوار التي یعرض الزاویة في اتجاھین 

 
 التعقب القطبي في الرسم الثنائي والثالثي األبعاد. 8-5الشكل : 

یة المذكورة في األوامر ویمكن للمستخدم تغییر اإلعدادات وتحدید مقدار الزاویة من النافذة الحوار

 ).    9-5السابقة، الشكل (

 
 : نافذة حوار إلعدادات التعامد. 9-5الشكل 

 

  Object Snapاالنجذاب نحو الكائنات الرسومیة  5-3-5

توفر خاصیة القفز بین العناصر أو الكائنات الرسومیة دقة عالیة في تنفیذ الرسوم الھندسیة، فعند 

تقع في نھایة مستقیم أو في منتصفھ، أو في نقطة تقاطعھ مع عنصر آخر، رسم دائرة مركزھا نقطة 
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فیقوم المؤشر باالنجذاب إلى تلك النقاط من دون غیرھا، بعد تفعیل األمر بواسطة النقر على أیقونة 

OSNAP  أو كتابة األمر في سطر األوامر، أو ضغط مفتاحF3. 

ولغرض تمییز نقاط القفز تظھر على العناصر بأشكال تختلف فیما بینھا، فتظھر نھایات الخطوط 

بشكل مربع ومنتصف المستقیم بشكل مثلث وتقاطع مستقیمین عالمة ضرب وھكذا، ولتغییر إعدادات 

د وعن Settingو  ON/Offنقوم بالنقر األیمن على األیقونة لتظھر قائمة تحتوي على  OSNABالقفز 

)، لغرض اختیار اإلعدادات المناسبة لألمرین القفز 10-5اختیار األخیرة تظھر نافذة حوار، الشكل (

 .Object Snap Trackingفضالً عن تعقبھا  Object Snapنحو الكائنات الرسومیة  

 
 : نافذة حوار لتحدید خواص االنجذاب نحو الكائنات الرسومیة. 10-5الشكل 

        Dynamic Inputمیكي اإلدخال الدینا 5-3-6

تساھم تلك الخاصیة بتوفیر وصلة إلدخال األوامر قرب المؤشر للمساعدة بحصر التركیز واالنتباه 

في منطقة الرسم، فضالً عن بقاء المعلومات بشكل متجدد، فبعد كتابة القیمة في الحقل المجاور للمؤشر 

اآلخر لغرض إدخال القیمة التالیة، بعدھا ینفذ  یعرض أیقونة قفل، لینتقل الى الحقل TABوضغط مفتاح 

) یوضح نافذة الحوار التي یمكن الوصول لھا 11-5، والشكل (ENTERاألمر بعد الضغط على مفتاح 

بالطریقة المذكورة سابقا، ومن خاللھا تضبط اإلعدادات التي تخص اإلظھار لحجم الحقول المصاحبة 

لم یصمم كبدیل لخط كتابة األوامر لكن من الممكن إخفاء األخیر للمؤشر، علماً أن اإلدخال الدینامیكي 

 .F2لتوفیر مساحة أكبر للرسم، ومن الممكن عرض نافذة لكل األوامر المستعملة بالضغط على مفتاح 
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 : نافذة حوار لتحدید خواص اإلدخال الدینامیكي. 11-5الشكل 

 Drawأوامر الرسم (ثنائي األبعاد)  5-4

 ) الطرائق الثالث في الوصول الى تنفیذ أوامر أدوات الرسم.  12-5یبین الشكل (

 
 طرائق تنفیذ أوامر أدوات الرسم.:  12-5الشكل 
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 -:عملیاً وفیما یأتي بعض أوامر األدوات التي تستعمل للرسم (ثنائي األبعاد) یمكن تطبیقھا 

: أكثر األوامر شیوعا لرسم خط مستقیم، ویمكن االستعاضة عن كتابة  Lineأمر رسم المستقیم  .1

)، إذ یسأل البرنامج عن إحداثیات Lالكلمة في خط كتابة األوامر بكتابة الحرف األول منھا (

في شریط  Uأو كتابة الحرف  ESCالبدایة والنھایة ویتم الخروج منھ بالضغط على مفتاح 

 األوامر.

Command: line        (or) L  

Specify first point: x,y  (ندخل إحداثیات النقطة، أو ننقر بالمؤشر على موقعھا في اللوحة) 

Specify next point or [Undo]: x, y 

Specify next point or [Undo]:u   (إنھاء األمر) 

لرسم خط لیس لھ بدایة ولیس لھ نھایة، فبعد أخذ : Construction Line أمر خط اإلنشاء  .2

األمر (الكتابة في خط األوامر أو النقر على األیقونة) یظھر في شریط األوامر مجموعة من 

، Ang، بزاویة میل Ver، رأسي Horاالختیارات بین قوسین لرسم الخط في وضع أفقي 

موازي لخط على بعد  أو رسم خط Bisectولرسم مجموعة خطوط مشتركة بنقطة ارتكاز 

 Enter، إذ ینفذ األمر عن طریق كتابھ الحرف األول من الخیار ونضغط مفتاح Offsetمحدد 

 والنقر بزر الفأرة األیسر على اللوحة في النقطة المطلوبة حتى یتم رسم الخط.

Command:  xline   

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:  

عن  Arcیستعمل في رسم خط متماسك بالوقت نفسھ یوفر إمكانیة رسم : Poly Lineأمر  .3

طریق أخذ األمر یطلب بدایة الخط نقوم بالنقر وتحید مكان بدایة الخط ویمكن إدخال قیمة طول 

یمكن كتابة حرف   Arcالخط في شریط األوامر مع تحدید اتجاه الخط بالمؤشر ولرسم

أو نقر یمین في أي مكان على لوحة الرسم ونحن داخل األمر واختیار  Enter، ثم Aاالختصار 

Arc  وتحدید نھایةArc  بالنقر بزر الفأرة األیسر، كما یمكن أیضاً عن طریق أمرPoly Line 

) ونھایتھ ستكون قیمتھا 20لبدایة الخط (كمثل  Halfwidthرسم سھم أو تحدید نصف العرض 

 السھم واتجاھھ بالمؤشر. صفراً، بعد ذلك یمكن تحدید طول

Command: pline  
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Specify start point: 0,0   

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:H  

: رسم مضلع مع إمكانیة التحكم في عدد أضالعھ، فبعد الضغط على Polygonأمر مضلع  .4

األمر یسأل البرنامج عن عدد األضالع، فنقوم بكتابة عدد األضالع المطلوب رسمھا بعدھا 

، یسأل عن مركز المضلع إلمكانیة رسم المضلع داخل دائرة  Enterنضغط مفتاح 

Inscribed in circle زھا سوف تمس حوافھ فیسأل عن مركCenter  بعدھا یسأل عن

فسوف   Circumscribed about  circleنصف القطر أما رسم المضلع خارج الدائرة 

فیتم  Enterتمس أضالعھ فیسأل عن نصف القطر نقوم بكتابة نصف القطر ونضغط مفتاح 

 رسم المضلع المطلوب.

Command: polygon  

Enter number of sides <4>: 6  

Specify center of polygon or [Edge]: 0,0  

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I  

Specify radius of circle: 60  

: یمكن رسم مستطیل عشوائي بأخذ األمر والنقر بالمؤشر ولكن Rectangleأمر المستطیل  .5

، نأخذ أمر X,Yلیس بطول محدد، وحتى یمكن رسم مستطیل بطول محدد في اتجاه 

Rectangle فیطلب البرنامج تحدید نقطة بدایة المستطیل مع عدة اختیارات أخرى 

Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Widthر بزر الفأرة ، وللتحدید یتم النق

،  ENTERاألیسر على لوحة الرسم أو كتابة إحداثیات ركن المستطیل، بعدھا نضغط مفتاح 

تلیھا النقطة التي تمثل الركن المقابل، مع اختیارات أخرى تمثل المساحة أو طول األضالع أو 

 ، یمكن اختیار أحدھا بھدف رسم المستطیل.Area/Dimensions/Rotationالتدویر  

Command: rectang   

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 10,10  

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 
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: یمكن رسم قوس عشوائي عن طریق أخذ األمر والنقر بزر الفأرة األیسر في  Arcأمر قوس .6

 Drawونوا لیسوا على استقامة واحدة ویمكن أحذ األمر من قائمة ثالث نقط مع مراعاة أن یك

) أو (  Start/End/ Radiusبمعلومة بدایة ومنتصف ونھایة (  Arcلرسم  Arcاختیار أمر 

End/ Center / Start .أو حسب المعطیات الموجودة في الرسم ( 

Command: arc   

Specify start point of arc or [Center]: 60,75   

Specify second point of arc or [Center/End]:  

Specify end point of arc: 

: بعد أخذ األمر یمكن رسم دائرة عشوائیة عن طریق تحدید مركز الدائرة  Circleأمر الدائرة  .7

بالنقر بزر الفأرة األیسر بعدھا یطلب نصف القطر نقوم بكتابة نصف القطر ونضغط مفتاح 

Enter  أخذ األمر وسأل عن القطر بعد تحدید المركز یمكن كتابة حرف ، أو بعدD  وھي

، وأیضاً یتیح Enter، بعدھا كتابة قیمة القطر ثم نضغط مفتاح Diameterاختصار كلمة 

 (ثالث نقاط، نقطتین ، أو مماسین ونصف قطر).   P/2P/Ttr3  البرنامج رسم دائرة بمعلومة

Command: circle   

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 

: رسم منحنى عن طریق أخذ األمر والنقر بزر الفأرة األیسر لتحدید بدایة Splineأمر منحني  .8

خال عدد المنحني فیسأل عن النقطة الثانیة والثالثة .....إلخ حسب االحتیاج وبعد االنتھاء من إد

 ثالث مرات لیتم رسم المنحني. Enterالنقاط نضغط على مفتاح 

Command: spline   

Specify first point or [Object]: 

Specify next point: 

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: 
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الرسم وتحدید طول محور : بعد أخذ األمر النقر في لوحة Ellipseأمر لرسم شكل بیضاوي  .9

 للشكل، ومن منتصف ھذا المحور سیكون البعد األخر والبعد الثاني.

Command: ellipse  

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 

Specify other endpoint of axis: 

Specify distance to other axis or [Rotation]: 

: عن طریق الدخول في األمر بعد النقر Ellipse Arcاوي أمر لرسم قطع ناقص لشكل بیض .10

ورسم الشكل البیضاوي كما سبق وأما داخل األمر بعد رسم البیضاوي یطلب نقطة البدایة للقطع 

 الناقص.

Command: ellipse  

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a  

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 

-5: بالنقر على األمر تفتح نافذة حوار، الشكل (Insert Blockأمر استدعاء البلوك (كتلة)  .11

والنقر على  OKوالضغط على مفتاح  Browse)، یمكن استعراض البلوكات من أمر 13

 اللوحة لتثبیت البلوك مع مراعاة أنھ أصبح كتلة واحدة .

 

 البلوك.: نافذة حوار استدعاء  13-5الشكل 
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)، 14-5: بعد النقر على األمر تفتح نافذة حوار، الشكل ( Make Blockأمر أنشاء بلوك  .12

لتحدید العناصر  Select Objectنقوم بكتابة إسم للبلوك الجدید وبعد الضغط على أیقونة  

بعدھا تفتح نافذة الحوار مرة ثانیة  Enterالمراد عملھا كبلوك، وبعد ذلك نضغط على مفتاح 

لتحدید مكان إمساك الشكل المراد جعلھ بلوك والنقر على  Pick pointوم بالضغط على فنق

، مع مالحظة OKمكان في الشكل بزر الفأرة األیسر فتفتح مرة أخرى نافذة الحوار نضغط على 

 -وجود ثالثة اختیارات  في نافذة الحوار ھي:

  ینشأ البلوك لكن األصل ال یحولھ إلى بلوكRetain . 

  ینشأ البلوك ولكن یحول األصل إلى بلوكConvert To Block . 

  ینشأ البلوك ولكن یقوم بمسح األصلDelete . 

 

 : نافذة حوار لتعریف بلوك جدید. 14-5الشكل 

: یتم النقر على األمر والنقر في المكان المراد وضع النقطة في اللوحة أو Pointأمر نقطة  .13

كن الرجوع إلیھا واستعمالھا ویمكن تغیر شكل النقطة من على الرسم كنقطة إرشادیة حیث یم

وتفتح نافذة حوار یمكن اختیار منھا شكل  Point Styleواختیار  Formatخالل فتح قائمة 
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بتغییر القیمة التي  Point Sizeالنقطة المراد استعمالھا وتكبیر حجمھا أو تصغیره من خالل 

 .OKفیھا وبعدھا نضغط على مفتاح 

: بعد النقر على األمر یمكن تظلیل األشكال المغلقة إذ تفتح نافذة Hatchأمر تظلیل ( تھشیر )  .14

)، الختیار نوع التھشیر من قوائم منسدلة كذلك تحدد زاویة میل الخطوط، 15-5حوار، الشكل (

أي مقیاس رسم التھشیر حتى یكون مناسب لحجم الشكل بعدھا  Scaleبعدھا نقوم بتغیر قیمة 

أي النقر داخل الشكل المراد عمل تھشیر لھ، ویوجد أمر آخر  Add: Pick Pointد أمر یوج

أى النقر على الشكل المراد تھشیره، فیمكن استعمال إحدى  Add: Select objectھو 

الطریقتین مثالً بالنقر على األولى فتختفي نافذة الحوار فنقوم بالنقر بالمؤشر داخل الشكل المراد 

ھ بزر الفأرة األیسر فیتم فتح نافذة الحوار مرة أخرى یمكن عمل معاینة عن طریق عمل تھشیر ل

حتى یمكن التأكد من حجم  Previewالضغط على مفتاح أسفل النافذة على الیسار وھو 

Scale  مناسب أو غیر مناسب ویمكن الرجوع لتعدیلھ وبعد ذلك نقوم بالضغط على مفتاح

Enter. 

 

 وار التھشیر.: نافذة ح 15-5الشكل 
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 ھھو النشط ألن Gradient: بعد النقر على األمر یجب التأكد أن التبویب Gradientأمر  .15

التبویب  اوھو یجمع كال من ھذین األمرین أم Hatchیتم فتح نافذة الحوار نفسھ لألمر 

Gradient  فلھ إمكانیة تلوین الشكل المغلف بلون أو لونین متداخلین عن طریق اختیار لون

One Color  وتحدید اللون (األول واللون الثاني) بالنسبة لأللوان واختیار نوع التداخل بینھم

نفسھا بالنقر داخل الشكل أو علیھ ثم نضغط مفتاح  Hatchلتعبئة اللون وھي خطوات أمر 

ENTER  وذلك من نافذة الحوار كما سبق في  –عن طریق أمر + أوHatch  فتفتح نافذة

 .OKالحوار مرة أخرى فنضغط على زر 

: یجب أن یكون الشكل مغلق وأجزاءه متصلة مع بعضھا Regionأمر تجمیع عناصر مغلقة  .16

فھذا األمر یرسم  Lineالبعض حتى یمن تطبیق األمر علیھ، مثالً عند رسم شكل مغلق بأمر 

طوط الشكل ألنھ غیر متماسك خ يالشكل ولكن كل خط یمكن التحكم فیھ بشكل مستقل عن باق

وتحدید الشكل بالكامل بالنقر على أضالعھ أو  Regionمع باقي الشكل فعند الضغط على أمر 

یقوم بتحویل الشكل إلى كتلة واحدة عند  Enterالتحدید بفتح نافذة علیة ثم الضغط على مفتاح 

یطبق على الشكل  النقر على ضلع من أضالعھ یتم تحدید الشكل بالكامل أي التعدیل سوف

 بالكامل ولیس ضلع مستقل .

)، نقوم عن 16-5: عند النقر على األمر تفتح نافذة حوار، الشكل (Tableأمر جدول  .17

طریقھا بتحدید عدد الصفوف واألعمدة والمسافة بین كل منھم بتحدید كل من عدد األعمدة 

Columns عرض األعمدة ،Column Width عدد الصفوف ،Date Rows فاع وارت

 وتثبیت الجدول في المكان المطلوب. OK، ثم الضغط على زر Rows Heightالصفوف 

 

 : نافذة حوار لتحدید خصائص الجدول.16-5الشكل 
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): بعد النقر على األمر نقوم بفتح نافذة في A) Multi Line Textأمر كتابة النصوص  .18

)، نقوم بتحدید 17-5ار، الشكل (المكان المراد الكتابة فیھ (عن طریق المؤشر) فتفتح نافذة حو

إنجلیزیة) وذلك  –إرتفاع الخط واختیار نوع الخط المراد الكتابة بھ ویمكن تغیر اللغة (عربیة 

) من لوحة المفاتیح وبعد االنتھاء من الكتابة نضغط على زر Alt + Shiftباستعمال مفتاحي (

OK ة.من نافذة الحوار فیتم غلق نافذة الحوار وإظھار الكتاب 

 

 : نافذة حوار كتابة النصوص. 17-5الشكل 

: یمكن استعمالھ في عمل خطین متوازیین والتحكم في Multi Lineأمر رسم خط مزدوج  .19

تظھر لنا اختیارات  Multi Lineنختار األمر  Drawالمسافة بینھما كل خط، فبعد فتح قائمة 

یجب  J، فعند كتابة االختصار Justification/Scale/STyleفي شریط األوامر بین قوسین 

تحدید المكان الذي نمسك الخط المزدوج منھ (أعلى الخط العلوي أو أألسفل أو المنتصف 

Top/Zero/Bottom ولتحدید البعد بین الخطین نكتب حرف ،(S   وھو اختصار كلمة

Scale  ثم نضغط مفتاحEnter ى ثم نقوم بكتابة البعد المراد عملة بین الخطین ونضغط عل

فلتحدید نمط  STویمكن بعد ذلك بدایة الرسم بنفس طریقة رسم الخط العادي، أما  Enterمفتاح 

 الخط، (ال توجد أیقونة لھذا األمر).

Command: mline  

Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD 

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: 

Specify next point: 

   Modifyشریط أوامر التعدیل  5-5

 -: یوجد أكثر من طریقة الستعمال ھذا األمر :Eraseأمر المسح  .1



                                   الرسم المعان بالحاسوب                               الصناعي ـ المرحلة الثانیةالرسم                                            الفصل الخامس
 
 

  129  
  

 . Eraseتحدید الخطوط واألشكال المراد مسحھا ثم نضغط على أمر  •

لمراد مسحھا ونضغط مفتاح أوالً ثم التحدید على األشكال والخطوط ا Eraseالضغط على أمر  •

Enter. 

 .Eraseتحدید األشكال والخطوط والنقر یمین واختیار من القائمة التي سوف تظھر  •

 من لوحة المفاتیح. Deleteیمكن تحدید األشكال المراد مسحھا وضغط مفتاح  •

 . Eraseوالضغط على األمر  Modifyتحدید األشكال المراد مسحھا وفتح قائمة  •

: یستعمل لنسخ األشكال والخطوط ونقلھا في المكان الذي یتم تحدیده عن Copyأمر النسخ  .2

، یطلب Modifyأو القائمة  Modifyمن شریط األوامر  Copyطریق النقر على األمر 

فیطلب  Enterنقوم بتحدید الشكل ثم ضغط مفتاح  Select Objectالبرنامج تحدید الشكل 

، فنقوم بالنقر على النقطة Specify base Pointبعدھا نقطة اإلمساك بالشكل المراد نقلھ 

فیھ  ألرسوميالمراد حمل نسخة من الشكل من خاللھا والتحرك إلى المكان المراد وضع الكائن 

 ھشك بأنھ ما زال موجود یمكننا نسخوالنقر بزر الفأرة األیسر لتثبیتھ بمكانھ مع مراعاة إمكانیة ال

من لوحة  ESCأو نضغط على مفتاح  Enterمفتاح  في أكثر من مكان، وإلنھاء األمر نضغط

 المفاتیح .

عمودیاً )،  –: نستعمل ھذا األمر لعمل انعكاس لألشكال ( أفقیا Mirrorأمر انعكاس ( مرآة )  .3

فبعد النقر على األمر یطلب تحدید الشكل المراد عمل انعكاس لھ فنقوم بتحدید الشكل وبعد ذلك 

(الرأسي أو  أي المحور ھة الخط الذي سوف ینعكس علیب بدایثم یطل Enterنضغط مفتاح 

إذ یمكن رسم محور ویمكن عمل انعكاس للشكل فیھ ویمكن رسم خط مع  ،األفقي أو المائل)

) وذلك حتى ال یكون الخط مائل، او قبل  F8مراعاة تفعیل أمر ( التعامد أو الضغط على مفتاح 

بعمل انعكاس علیھ وبعد النقر على بدایة  البدء بعمل االنعكاس نقوم برسم محور حتى نقوم

 ? Erase Source Objectالمحور ونھایتھ یسأل البرنامج سؤال ھل یقوم بمسح األصل 

Yes/ No فعند الضغط على مفتاح ،Enter  ال یتم مسح األصل، أما عندما نقوم بكتابة حرف

Y  وھو اختصار لكلمةYes .سیقوم بمسح األصل 

: یمكن استعمالھ في عمل سمك الجدران ورسم طول وعرض Offsetأمر موازیات للعناصر   .4

الغرف أي أنھ یرسم خط موازي للخط على بعد نقوم بتحدیده، فعند النقر على األمر یسأل 

ثم النقر  Enter، نقوم بكتابة البعد المراد الرسم بھ ونضغط مفتاح Offsetالبرنامج عن البعد 

ر فیتم تحدید الشكل وظھوره بشكل منقط، والنقر مرة على الخط أو الشكل بزر الفأرة األیس

أخرى في االتجاه المراد رسم الخط الموازى وبالبعد الذي قمنا بتحدیده من قبل، ولتعدیل القیمة 
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وتكرار  Enterیجب النقر على األمر مرة أخري وكتابة القیمة الجدیدة ونضغط على مفتاح 

 الخطوات المذكورة.

و أمر یستعمل لتكرار العناصر على ھیئة مصفوفة (مستطیلة أو : ھArrayأمر المصفوفة  .5

تفتح نافذة حوار،  Arrayدائریة ) عن طریق رسم الشكل المراد تكراره وبعد النقر على األمر 

)، لنقوم باالختیار ھل نرید على ھیئة صفوف أو على ھیئة أعمدة 18-5الشكل (

Rectangular Array  أو على ھیئة شكل دائري ،Polar Array أو على ھیئة صفوف ،

وھو تحدید  Select Objectثم النقر على  Rectangular Arrayوأعمدة فنقوم بتنشیط 

فیتم فتح مربع حواري فنقوم بتحدید  Enterالشكل المراد تكراره ونقوم بالضغط على مفتاح 

 Columnوالمسافة بین الصفوف   Columnsوعدد األعمدة   Rowsعدد الصفوف  

Offset،  ویمكن عمل زاویة میل للصفوف واألعمدة عن طریق كتابة زاویة المیل المطلوبة في

 على شكل Array، أما طریقة عمل OKثم نضغط على  Angle Of Arrayالخانة الخاصة 

دائري، فبعد رسم الشكل كمثل الدائرة والشكل المراد تكرار على الدائرة نضغط على األمر 

)Arrayوامر ثم نتأكد من تنشیط االختیار ) من شریط األPolar Array ثم الضغط على (

Select Object  لتحدید الشكل ثم نضغط مفتاحEnter  فیظھر نافذة الحوار مرة أخري فیتم

ثم نقوم بالنقر في منتصف الدائرة بزر الفأرة األیسر فیتم فتح  Center Pointالنقر على الزر 

ید عدد مرات التكرار الشكل على الدائرة وذلك عن طریق نافذة الحوار مرة أخرى نقوم بتحد

، وتحید زاویة Total Number Of Items  إدخال القیمة أو عدد التكرار عند االختیار

) درجة فقط أو یمكن تعدیل قیمة الدوران 180) أو (360الدوران ھل على الدائرة كلھا أي (

 .Enterثم نضغط على مفتاح   Angle To Fillبتغیر القیمة 
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 : نافذة حوار المصفوفة. 18-5الشكل 

ستعمال عن طریق النقر على األمر فیطلب : طریقة اإلMoveأمر تحریك العناصر من مكانھا   .6

بعد التحدید على الشكل نضغط  Select Objectالبرنامج تحدید الشكل المراد نقلة من مكانھ 

 من ھان التي یتم اإلمساك بالشكل لنقلمن لوحة المفاتیح فیسأل البرنامج عن المك Enterمفتاح 

فنقوم بالنقر بزر الفأرة األیسر على نقطة في   Select Object Pointإلى مكان أخر   ھمكان

فیھ والنقر مرة أخرى بزر الفأرة  ھلوحة الرسم في المكان المراد وضعالشكل والتحرك في 

 قل فیھ .األیسر لیتم الن

: عن طریق تنشیط األمر فیطلب البرنامج تحدید Rotateأمر الدوران بالنسبة للعناصر بزاویة  .7

من  Enterبعد تحدید الشكل نضغط مفتاح  Select Objectالشكل المراد عمل دوران لھ 

 Specifyلوحة المفاتیح فیسأل البرنامج عن نقطة اإلمساك التي سوف یدور حولھا الشكل 

Rotation Angle   فنقوم بكتابة زاویة الدوران المراد لف الشكل لھا ثم نضغط على مفتاح

Enter . فیتم عمل دوران للشكل 

: عن طریق أخذ األمر ثم یطلب البرنامج  Scaleأمر تكبیر أو تصغیر العناصر بنسبة معینة  .8

بالشكل  بعد تحدید الشكل یسأل البرنامج عن نقطة اإلمساك  Select Objectتحدید الشكل 

Specify base Point  فنقوم بالنقر على نقطة بالشكل فیسأل عنSpecify Scale 

Factor  فنقوم بكتابة النسبة المراد التكبیر بھا ونضغط مفتاحEnter. 
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في  Stretch: نفترض أن لدینا مثلث ونرید استعمال أمر  Stretchأمر مط تحدید العناصر  .9

مط ضلعین من ھذا المثلث نقوم بالضغط على أیقونة األمر فیطلب تحدید الشكل المراد عمل مط 

لھ سوف نفتح نافذة على ضلعین فقط والتحرك بالمؤشر نجد أن الضلعین الذي تم فتح نافذة 

فیمكن التحكم في طول الضلعین سواء  Stretchعلیھم عن التحرك بالمؤشر یظھر علیھم أمر 

ر أو التصغیر عن طرق حركة المؤشر أما الضلع الذي لم یتم تحدیده فھو ثابت في مكان بالتكبی

 ال یتأثر باألمر .

: طریقة استعمال األمر عن طریق فتح قائمة Lengthenأمر التحكم بطول العناصر  .10

Modify  واختیار أمرLength .فسوف یظھر في شریط األوامر أربع اختیارات بین قوسین 

Command: lengthen  

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: 

) ونضغط مفتاح DEبعد أخذ األمر نكتب األحرف ( :Deltaتحدید القیمة المراد تزویدھا للخط  •

Enter ) وھو اختصارDelta ونقوم بإدخال القیمة المراد زیادتھا للخط ونضغط مفتاح (

Enter ولھ كل نقرة سیزید مرة بالقیمة التي تم تحدیدھا.والنقر على الخط المراد زیادة ط 

) ونضغط مفتاح P: بعد أخد األمر واختیار الحرف (Percentالمئویة عن طریق النسبة  •

Enter ) ًونضغط مفتاح 50نكتب النسبة مثال (Enter  وعند النقر على الخط نالحظ أن الخط

 یتم تصغیره للنصف كلما تم النقر علیھ.

) ونضغط على T: بعد أخذ األمر وكتابة حرف (Totalالقیمة التي سوف تشمل الضلع بأكملھ  •

نكتب القیمة المراد جعل الخط بأكملھ یأخذ ھذه القیمة التي تم تحدیدھا وبعد ذلك  Enterمفتاح 

والنقر على الخط بزر الفأرة األیسر نقرة واحدة فیتم جعل الخط  Enterنضغط على مفتاح 

 یمة التي تم تحدیدھا .بنفس الق

) من لوحة DY: بعد أخذ األمر وكتابة حرفي ( Dynamicتحدید القیمة یدوي بالنقر بالمؤشر  •

والنقر بزر الفأرة األیسر على الخط المراد زیادة طولھ  Enterالمفاتیح وبعد ذلك نضغط مفتاح 

 یسر حتى إنھاء األمر.أو تقصیره والتحرك بالمؤشر لزیادتھ أو تقصیره والنقر بزر الفأرة األ

: یستعمل ھذا األمر إلزالة الخطوط الزائدة من الرسم ویتم استعمال األمر  Trimأمر قص  .11

وبعد ذلك نقوم بالنقر بزر الفأرة األیسر على  Enterعن طریق أخذ األمر ونضغط على مفتاح 

 جمیع الخطوط الزائدة وذلك إلزالتھا .

) (للخط وللقوس): الستعمال ھذا األمر یجب  Extendأمر مد العناصر حتى حدود معینة (  .12

مراعاة أنھ یجب أن یكون خط آخر موجود لیتمدد لھ الخط المراد عمل امتداد لھ أو القوس، فبعد 
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من لوحة المفاتیح ثم النقر على الخط المراد عمل امتداد  Enterالنقر على األمر نضغط مفتاح 

 لھ فیتم مده باتجاه الخط اآلخر. 

: یستعمل ھذا األمر لفصل خط وتقسیمھ إلى أكثر من Break At Pointأمر فصل جزء   .13

جزء عن طریق أخذ األمر فیطلب تحدید الشكل وبعد النقر على الشكل بزر الفأرة األیسر 

والتحرك على الشكل أو الخط والمكان المراد عمل فصل بینھم نضغط بزر الفأرة األیسر فیتم 

لكن عند تحدید جزء فنالحظ أنھ ال یؤثر  ھء األخر ولكنھ مازال مكانعن الجزفصل جزء الخط 

فھو أصبح في ھذه الحالة جزئیین ولیس  هخر أي یمكن التعدیل في جزء بمفردعلى الجزء األ

 جزء واحد .

 : نقوم بتنشیط األمر فیطلب تحدید مكان القطع.Breakأمر قص أو قطع العنصر بین نقطتین  .14

مل لربط خطین لیكونوا خط واحد وكتلة واحدة ولكن یجب توفر شرط : یستع joinأمر ربط   .15

مسار واحد حتى یمكن تنفیذ األمر وذلك عن طریق النقر على  أيأن یكونوا على امتداد واحد 

اختیار العناصر، بعد النقر على الخط األول ثم نقوم بالضغط على الخط   األمر فیطلب البرنامج

 من لوحة المفاتیح فسوف یصبح شكالَ متماسك. Enterالثاني ونضغط على مفتاح 

: یستعمل لعمل شطف للحواف یمكن عن طریق تحدید القیمة أو  Chamferأمر شطف   .16

عمل شطف عن طریق تحدید الزاویة ویمكن عم شطف وترك الحدود كما ھي موجودة، ولتنفیذ 

ھذا األمر یجب أن یكون الشكل موجود والذي سوف یتم تطبیق علیھ ھذا األمر فعند الضغط 

نقوم بتحدید أنھ یتم مسح الحواف التي یتم على األمر سوف یعطینا مجموعة اختیارات أوالً 

من خالل االختیارات المتاحة ونختار [  Trimوذلك بالدخول في  Chamferعلیھا بأمر 

Trim / No Trim [،  ) لتحدید قیمة الشطف نضغط من لوحة المفاتیح حرفD  وھي (

د ذلك نضغط وكتابة القیمة األولى ویع Enterثم نضغط مفتاح   Distanceاختصار لكلمة  

وبعد  Enterفیسأل عن القیمة الثانیة نقوم بكتابة القیمة الثانیة ونضغط مفتاح  Enterمفتاح 

ر على الخط الثاني فیتم عمل الشطف، أما طریقة قیمكن النقر على الخط األول ثم النذلك 

) وھو اختصار لكلمة  Aالشطف عن طریق الزاویة فعند الدخول في األمر نكتب حرف ( 

Angle  وھي زاویة الشطف وبعد ذلك نضغط على مفتاحEnter  فیطلب مقدار الشطف

فیسأل عن مقدار الزاویة الثانیة  Enterللزاویة األولي نقوم بكتابة مقدار الزاویة ونضغط مفتاح 

ثم نقوم بالنقر على الخط األول ثم النقر على الخط الثاني فیتم عمل  Enterثم نضغط مفتاح 

 الشطف .

: یستعمل لعمل دوران لحافة الشكل ولتحدید قیمة الدوران نقوم أوالً Filletیب  أمر تشذ .17

ونحدد نصف  Radius) وھي اختصار لكلمة  Rبالضغط على ھذا األمر ثم كتابة حرف ( 
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قطر الدوران ویمكن بعدھا النقر على الضلعیین حتى یتم عمل الدوران، مع مالحظة وجوب 

بحسب الحاجة والستمرار األمر معنا وذلك  No Trimأو  Trimفي األمر  Trimالتأكد من 

) وھي  Mلتكرار ھذا األمر أو لعمل أكثر من دوران وذلك ألشكال متعددة یمكن كتابة حرف ( 

 وبدء تنفیذ األمر بالضغط على أضالع الشكل المراد تنعیم حوافھ. Multipleاختصار لكلمة 

Command: fillet  

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:R 

: یستعمل في العناصر المتماسكة بأكثر من ضلع حتى یكون  Explodeأمر تفتیت أو تفجیر  .18

كل ضلع مستقالَ بذاتھ، وبعد الضغط على األمر یطلب البرنامج تحدید الشكل المراد عمل تفجیر 

م في كل خط من فیتم تفجیر الشكل لیمكن التحك Enterعد االختیار نضغط على مفتاح لھ وب

 بمعزل عن الخطوط األخرى. هخطوط العنصر بمفرد

  Dimensionشریط األبعاد   5-6

 -یتضمن شریط األبعاد العدید من الخیارات التي تتیح وضع األبعاد على الرسومات، واألوامر ھي:

: یستعمل في قیاس األبعاد األفقیة والرأسیة ویتم ذلك عن طریق النقر  Linearالبعد الخطي  .1

 على بدایة الخط والنقر على نھایتِھ.

: یستعمل في قیاس األبعاد المائلة والرأسیة واألفقیة عن طریق النقر  Alignedالبعد الموازي   .2

 في بدایة الخط ونھایة الخط . 

 .Y ، Xبعد النقطة عن نقطة األصل  في مستوي  : یستعمل في قیاس Ordinateالبعد المرتب  .3

: یستعمل لقیاس نصف القطر وذلك عن طریق أخذ األمر والنقر  Radiusالبعد نصف القطري  .4

 على الدائرة لقیاس نصف قطرھا .

: یستعمل لقیاس نصف القطر أیضاً ولكن یعطى  Joggedالبعد نصف القطري بشكل متعرج  .5

 .Zعلى شكل حرف  شكل خط البعد یمكن التحكم فیھ

: یستعمل لقیاس قطر الدائرة عن طریق آخذ األمر والنقر على  Diameterالبعد القطري  .6

 الدائرة وتثبیت البعد في المكان المطلوب.

: یستعمل لقیاس الزاویة المحصورة بین ضلعین عن طریق النقر على  Angularالبعد الزاوي  .7

 األمر ثم النقر على الخط األول والنقر على الخط الثاني وتثبیت مقاس الزاویة بالمؤشر .
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: لقیاس جمیع المقاسات بسرعة ومرة واحدة، ویوجد فیھ  Quick Dimensionالبعد السریع  .8

والذي یقوم بالقیاس بحیث المقاسات ال تكون على  Staggeredعدة اختیارات، منھا االختیار 

لقیاس المحاور أو الخطوط بحیث تبدأ المقاسات من نقطة  Baselineخط واحد، واختیار 

 یمكن عن طریقھ تحدید نقطة یبدأ القیاس منھا. Datum Pointواحدة، واختیار 

Specify dimension line position, or 

Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit/seTtings 

: للتأكد من اإلعدادات االفتراضیة للبرنامج ومدى  Dimension style أدوات وضع األبعاد .9

مطابقتھا لنظام وضع األبعاد المتبع في الرسم للتوافق مع طبیعة اللوحة، فلكل تخصص أسلوب 

ة تختلف عن اللوحة االلكترونیة في طبیعة األرقام والرموز في وضع األبعاد، فاللوحة المیكانیكی

 وحجمھا، ویتم ذلك عن طریق النقر على األیقونة الموجودة في شریط االدوات.

: یستعمل لوضع نقطة إرشادیة في اللوحة ونقوم بكتابة األمر في شریط  blipmodeاألمر  .10

(یفید أیضاً عند ،  REم بكتابة األمر ولمسح ھذه النقاط من على الشاشة نقو onاألوامر ونختار 

 . offوجود تجاعید في األشكال مثل الدائرة تكون غیر المنتظمة) أو بكتابة األمر نفسھ ونختار 

Command: blipmode 

Enter mode [ON/OFF] <ON>: OFF 

 

 

 بدایة الرسم  5-7

 تحضیر مساحة الرسم 5-7-1

، فیقوم البرنامج Drawing Limitsونختار  formatبعد فتح البرنامج ندخل على قائمة 

(الرقم  Xبالسؤال عن نقطة بدایة اللوحة من الجھة الشمال ونوافق على القیم االفتراضیة الصفر لمحور 

 ).( Enterبضغط   Yاألول من الیسار) والصفر لمحور 

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000, 0.0000>:  

فلن یرسم خارج حدود اللوحة التي سنحدده، بعدھا یسأل البرنامج عن  ONوإذا اخترنا األمر 

نقطة في الجھة الیمنى أي نھایة اللوحة من جھة الیمین فندخل أبعاد اللوحة فتكون اللوحة باالتجاه 
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مع ، 297 ,210، أما عندما تكون ورقة الرسم باالتجاه الطولي تكون القیمة 210 ,297العرضي 

والقیمة الثانیة سوف  Xمراعاة القیمة األولى التي سوف نكتبھا سوف یعتبرھا البرنامج في اتجاه محور 

، Grid، بعد ذلك نقوم بإظھار الشبكة بالضغط في إطار البرنامج على األمر Yیعتبرھا في اتجاه محور 

ولكي تظھر حدود اللوحة األصلیة التي سوف یتم الرسم علیھا بالكامل في نافذة البرنامج نطبع األوامر 

، ومن ثم ضغط المفتاح (Z)أو  Zoom(أو اختصاراتھا التي تكون معلـّمة بخط تحت احد أحرفھا) وھي 

) Enter  یلیھ األمر ،(All  أو(A)  ثم ضغط. 

رسم المناسبة والمذكورة في الفقرة السابقة مثل مسافات الشبكة مع مالحظة إعدادات مھارات ال

في  Precisionوالتعقب أو التعامد وكذلك اختیار وحدة القیاس وضبط الفواصل العشریة لدقة الرسم 

التي توفر عدد المراتب بعد الفارزة، لنضبط الدقة  Drawing Unitsأوتوكاد، من نافذة وحدات الرسم 

 (بدون الفارزة) للطول وللزاویة.إلى العدد الصحیح 

 ضبط مقیاس الرسم في اللوحة   5-7-2

 Modifyتفتح نافذة حوار نختار منھا األمر  Dimension Styleنختار  Formatمن قائمة 

 Useوندخل مقیاس الرسم للوحة الحالیة على مقیاس اللوحة االفتراضي في خانة  Fitونختار التبویب 

overall scale ofار الخطوط المنقطة (المخفیة) في اللوحة بشكل أوضح نقوم بكتابة أمر ، وإلظھ

LTscale  ونقوم بكتابة مقیاس رسم اللوحة الحالي على المقاس  في شریط األوامر ونضغط مفتاح

 . االفتراضي وبعد ذلك نضغط مفتاح 

   Drawتطبیق على أوامر الرسم  5-7-3

عدة ممارسات لرسم الخطوط والدوائر ومن المناسب أن من المرحلة الدراسیة السابقة أنجزنا 

 نتناول أمثلة بشكل أكثر تفصیالً للتعرف على اإلمكانات المتاحة في برنامج الرسم أوتوكاد.

  1-5مثال 

ووضع  A4) مع توزیعھا على ورقة الرسم 11-3إرسم مساقط المنظور المبینة في الشكل (

 كارتي المطلق في تنفیذ الرسم.األبعاد مستعمالً طریقة أإلحداثي الدی

 الحل

 ,X=297وھي ( A4كما تعلمنا من المرحلة الدراسیة السابقة، نبدأ بتحدید أبعاد لوحة الرسم  )1

Y=210 من خالل األمر (Drawing limits  من القائمة المنسدلةFormat  فیظھر في خط

حداثیات الركن األیسر السفلي األوامر الحوار اآلتي، والذي من خاللھ نحدد أبعاد الورقة بكتابة إ
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ھي القیم االفتراضیة  < >وإحداثیات الركن األیمن العلوي، علما أن القیم داخل األقواس 

  للبرنامج أو التي تم استعمالھا باألمر نفسھ في رسوم سابقة.

الذي یظھر نافذة حوار نختار منھا  Uniteاألمر   Formatثم نختار من القائمة المنسدلة 

ونلغي الفارزة لتكون األرقام باألعداد الصحیحة  Decimalوالنظام المتري  Millimeterالوحدات 

Precision=0  بعدھا نكتب في خط األوامر اختصارات األمرینZoom(Z)  و ،All (A)  ،

كما في الرسم الیدوي مع تخطیط لتبقى الرسوم ضمن شاشة البرنامج. بعد ذلك نرسم إطار اللوحة و

 -(مستطیل)، وكما یأتي: Rectangleلجدول المعلومات باستعمال األمر 

Command:  <Grid on>      (من شریط أوامر القفز) 

Command:  <Osnap on>   (من شریط أوامر القفز) 

Command:  <Snap on>     من شریط أوامر القفز)(  

Command:  <Ortho on>    من شریط أوامر القفز)(  

Command: _units        ( Format من القائمة )  

Command: _limits       ( Format من القائمة ) 

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0,0>: 0,0  

Specify upper right corner <12,9>: 297,210  

Command: zoom       (View (أو من القائمة    

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: A 

Command: rectangle      (Draw    أو من شریط)  

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 10,10  

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 277, 190  

 Lineلرسم الجدول نستعمل أمر رسم المستقیم وكما تعلمنا في كل أوامر الرسم أن یفعل األمر  )2

) في Lفي الشریط أو بكتابتھ (أو اختصاره  أو بالنقر على األیقونة  Drawأما من قائمة 

 .في من لوحة المفاتیح Enterخط األوامر متبوعا بالضغط على مفتاح 
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Command: Line  

Specify first point:  20, 10 الخطوط العمودیة) –(تحدید نقطة بدایة الخط      

Specify next point or [Undo]: 20, 200  (تحدید نقطة نھایة الخط)     

Specify next point or [Undo]: *Cancel*      ( Line  للخروج من أمر ESC (بالضغط على مفتاح     

Command: Line  

Specify first point:  20, 10 الخطوط العمودیة)–(تحدید نقطة بدایة الخط الثاني         

Specify next point or [Undo]: 20, 200  (تحدید نقطة نھایة الخط)     

Specify next point or [Undo]: *Cancel*    

Command: Line  

Specify first point:  20, 10  (تحدید نقطة بدایة الخط األفقي األول في اإلطار)    

Specify next point or [Undo]: 20, 200  (تحدید نھایة الخط األفقي في اإلطار)       

Specify next point or [Undo]: *Cancel*    

وبالطریقة نفسھا نكمل بقیة الخطوط األفقیة الباقیة وفق إحداثیات بدایة ونھایة كل خط (بعد 

- 10,110حسابھا تبعا لنظام اإلحداثیات الدیكارتي المطلق)، ونقاط رؤوس المستقیمات ھي : ( 

30,110) ،(10,140 - 30,140) ،(10,170 - 30,170.( 

اله لتنمیة المھارة في الرسم باستعمال مؤشر الفأرة من الممكن انجاز الخطوات المذكورة في أع

 Dynamic Inputفي اختیار األوامر وانتقاء النقاط ومتابعة قیمھا بعد تفعیل أمر اإلدخال الدینامیكي 

ومراقبة القیم الظاھرة بجانب المؤشر، من غیر الكتابة في خط األوامر أو استعمال مفتاح اإلدخال 

Enter  10الشبكة ومن المناسب جعل إعدادات لمسافات البینیة بمقدار (، فضالً عن تفعیل.( 

كما ھو معمول في الرسم الیدوي فأن توزیع المساقط على لوحة الرسم من الضروریات الواجب  )3

وفي  55mmحسابھا مسبقا وستكون في ھذا التمرین (المسافات البینیة في االتجاه األفقي 

)، ونتیجة تقاطع تلك الخطوط سینتج المستطیالت التي ستتضمن 45mmاالتجاه العمودي 

  Layerالمساقط في داخلھا (تلك الطریقة أسھل لرسم المساقط) إذ نحدد طبقة رسم جدیدة 

لنرسم علیھا تلك الخطوط المساعدة والتي ال تعتبر من ضمن خطوط المساقط إذ یمكن إخفاءھا 

 -یأتي:عند الطباعة وذلك بتجمید طبقتھا، وكما 
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سوف  Layerأو كتابة األمر  Formatمن أیقونة في شریط الطبقات أو من القائمة المنسدلة 

سم مل اإلحتظھر نافذة حواریة تحتوي على مواصفات طبقة كنا قد رسمنا علیھا اإلطار ت

نمیز ألوان  Layer1)، نستحدث من تلك النافذة طبقة جدیدة تحمل االسم 0االفتراضي (

میز (كمثل اللون األخضر) لتكون لوحة رسم جدیدة یمكننا فیما بعد تجمیدھا خطوطھا بلون م

Freeze  (عدم إظھارھا في الطبع)، او إخفائھاTurn Off) 19-5، الشكل.( 

 

 : نافذة الحوار لتكوین طبقة رسم جدیدة. 19-5الشكل 

 Construction Lineنرسم على الطبقة الجدیدة الخطوط اإلنشائیة األفقیة والعمودیة باألمر 

)XLine( :بإحدى الطرائق الثالث المذكورة سابقاً عند تنفیذ األوامر، وكما یأتي- 

Command: xline  

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: V    (تحدید نوع الخط وھو عمودي) 

Specify through point: 85,10      سیمر خاللھا الخط)(إدراج إحداثیات النقطة التي  

Specify through point: 145,10  

Specify through point: 200,10  

Specify through point: 230,10  

Specify through point: *Cancel*    الخروج من األمر) 

Command: xline   

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: H  

Specify through point: 10,55  
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Specify through point: 10,85  

Specify through point: 10,130  

Specify through point: 10,155  

Specify through point: Cancel    

) الرسم النھائي للطبقتین، إذ توضح الطبقة الثانیة الخطوط اإلنشائیة األفقیة 20-5ویبین الشكل (

 مواقع المساقط.والعمودیة وبذلك تم تحدید 

 

 : طبقتي الرسم. 20-5الشكل 

) برسم المسقط الرأسي باستعمال 0بعد أن أصبح موقع المساقط محدداً نبدأ على الطبقة الرئیسة (

(نختار لونا مغایرا كمثل اللون األحمر)، واالستعانة بمھارات الرسم التي تقدمھا أیقونات  Lineاألمر 

أدوات القفز بحسب الحالة والحاجة، ثم االنتقال الى رسم بقیة المساقط، وعند الرجوع الى الحل في 

خط  ورسم Layer1) نالحظ وجود نقل أبعاد أو تسقیط مما یستوجب الرجوع للطبقة 11-3المثال (

) 45o) وینعكس على خط االنعكاس (المائل 2)  وخط آخر یمر بالنقطة (1إنشائي عمودي یمر بالنقطة (

لتكون  Layer2نحو المسقط األفقي لتحدید البعد الحقیقي المنقول، ولوضع األبعاد نستحدث طبقة أخرى 
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حة الرسم، نكمل وإظھار شریط األبعاد في لو Dimension Styleبلون مغایر، فبعد ضبط إعدادات 

 ).   21-5وضع األبعاد، الشكل (

 

 : وضع األبعاد على المساقط. 21-5الشكل 

ولتكملة تطبیق المھارة في الرسم، سوف نحول المسقط األمامي الى قطاع ویتم ذلك بتحویل 

 الخط المخفي (المتقطع) الى خط مستمر، وتھشیر المنطقة المقطوعة بحسب أمر التھشیر آنف الذكر.

 Three Dimensions Drawingالرسم ثالثي األبعاد  5-8

الخاصة بالواجھة  Workspacesبعد تشغیل البرنامج وبغرض الحصول من مناطق العمل 

لتظھر مجموعة القوائم واألشرطة للعمل في البیئة ثالثیة األبعاد،  3D Modelingثالثیة األبعاد نختار 

سة للقائمة المنسدلة، ویختلف شكل الواجھة بحسب سنة )، مع االحتفاظ باألشرطة الرئی22-5الشكل (

 اإلصدار لبرنامج األوتوكاد وھذا االختالف یھدف لتسھیل اختیار األوامر. 
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 : واجھة الرسم ثالثي األبعاد. 22-5الشكل 

ومن الممكن التحكم بمواقع األشرطة وإظھارھا أو إخفاءھا بحسب الحاجة ومقدار التمرس على 

 البرنامج. 

 في الفراغ اإلحداثیات 5-8-1

،  X یتبع أوتوكاد النظام العالمي لإلحداثیات الذي یعین اإلحداثیات ( على الشاشة ) الیمین والیسار      

على  ھسیتم التعامل مع إذ ،وھذا الثالث ھو الجدید علینا ھنا، Z، ولألعلى واألسفل Xولألمام والخلف 

تلتقي المحاور الثالثة في نقطة الصفر والتي ال تخلو من ، وماً البعد الذي یعطي الرسم تجسی ھأساس ان

العمل الجسم المرسوم (یفضل تسمیة العنصر ثالثي األبعاد جسم و لیس  یفضل تحدیدھا علىو ألھمیةا

 . رسم)

 UCS (User Coordinating System) نظام إحداثیات المستخدم  5-8-2

 ، سواء حد على األبعاد والثالثي الثنائي للعمل جدا المھمة التنظیمیة اإلیعازات األوامر أو من

 سبیل على ،علیھ نرسم الذي المستوى تغییر أحیانا الضروري من األبعاد ثالثیة بیئة في العمل عندف

  WCS أما الجانبي السطح على فنرسم الجسم، من جانب إلى التفاصیل بعض إلضافة حتاجن المثال،

 رسم أي بدایة عندف ،االفتراضي ، X, Y, Z للمحاور المعیار ھو  األسلوب ھذاف العالمي أإلحداثي النظام

 االتجاھات بإعادة تنسیق المستعمل إحداثیات نظام فیقوم). نحوك Z لألعلى و Y الیمین، إلى X( جدید
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اعتماداً على رغبة المستعمل للبرنامج، ویتم الوصول الى تفاصیل األمر عن طریق القائمة المنسدلة 

Tool  .أو كتابة األمر في خط األوامر وانتقاء االختیار المطلوب  

Command: ucs  

Specify origin of UCS or 

[Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>: w  

 3Dثالثي األبعاد  أوامر الرسم  5-9

 تدویر أو تشكیل من بدالً  3D مع للعمل استعمالھا یمكننا التي االبتدائیة الصلبة  األجسام

  مختلفة نماذج ثمانیةإذ یوجد  األبعاد، ثالثیة واالبتدائیة األساسیة النماذج بعض یوفر فالبرنامج ،األشكال

الذي یتضمن تلك األوامر أو قد تكون  Modelingنختار األمر  Drawفمن القائمة  ،نختارھا أن یمكن

 ).23-5بشكل قائمة عائمة (في اإلصدارات الحدیثة)، الشكل (

  

 : أیقونات رسم األشكال الصلدة. 23-5الشكل 

 ) تلك األوامر وتوصیفاتھا وطریقة استعمالھا.1-5ویبین الجدول (

 : أوامر تكوین ورسم أجسام ابتدائیة صلبة. 1-5الجدول 

 التوصیف  األیقونةI األمر  الشكل

 BOX صندوق
 

تكوین صندوق صلد عن طریق تحدید ركنین وارتفاع، او 

 مركز وطول أضالع.

 SPHERE كرة
 

 تكوین كرة صلدة عن طریق تحدید مركز ونصف قطر. 

 CYLINDER اسطوانة
 

تكوین اسطوانة عدلة عن طریق تحدید مركز ونصف قطر 

 وارتفاع.

 CONE مخروط
 

تكوین مخرط كامل عن طریق مركز ونصف قطر 

 وارتفاع.
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 WEDGE أسفین
 

 تكوین اسفین مثلث عن طریق نقطتین متعاكستین.

 TORUS طارة
 

تكوین طارة باعتماد نقطة مركز ونصف قطر لكل من 

 الطارة واألنبوب.

 PYRAMID / PYR ھرم
 

وجھ) اعتماداً على ارتفاع  32-3رسم جسم صلد لمضلع (

 المركز.نقطة 

صلب 

 مستمر
PSOLID 

 

رسم شكل صلد بعرض وارتفاع كما في رسم الخط 

  .polyline المستمر.

 

ومن المناسب تجربة تلك األوامر واختیاراتھا الفرعیة بشكل عملي واآلتي بعض منھا، الشكل 

)5-24:(- 

 مثال لرسم صندوق صلد

Command: _box    

Specify corner of box or [Center]: 20,30,40  (تحدید مركز القاعدة) 

Specify corner or [Cube/Length]: @50,70,100  (تحدید أطوال األضالع ، أو اختیار رسم مكعب) 

 مثال لرسم كرة صلدة

command: _sphere  

Specify center point or [3P/2P/Ttr]:  (نلتقط نقطة على منطقة الرسم أو نكتب أحد االختیارات)  

Specify radius or [Diameter]:   (نحدد نصف قطر الكرة)   

 مثال لرسم اسطوانة

Command: _cylinder  

Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: نلتقط نقطة على منطقة الرسم أو نكتب أحد)

االختیارات)   

Specify base radius or [Diameter] :30  

Specify height or [2Point/Axis endpoint] : 40  
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 مثال لرسم مخروط

Command: _cone  

Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]:   نلتقط نقطة على منطقة الرسم أو نكتب أحد)

  االختیارات)

Specify base radius or [Diameter]:  30  

Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius]: 45    

 

 : رسم األجسام الصلدة. 24-5الشكل 

 Solid Compositesأوامر التركیبات الصلبة  5-9-1

 األجزاء لدمج حتاجن قد أحیاناو ،الصلبة األجسام استعمال عادة یتضّمن الرسم ثالثي األبعاد

 التي األوامر بعض یحتوي AutoCAD من أخرى، صلبة اً أقسام زیلن أو ،جسم واحد إلى المتعّددة

 لتحریر األخرى المساعدة األوامر فضالً عن المنطقیة العملیاتا اإلجراء عن طریق بعض ھذ تسّھل

 ) تلك األوامر وطریقة استعمالھا.2-5، ویبین الجدول (الصلبة جساماأل
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 : أوامر التركیبات الصلبة. 2-5الجدول 

 التوصیف األیقونة ادخال األمر االجراء

 االتحاد

 (منطقي)

UNION / 

UNI 
 

ربط اثنان أو أكثر من األجسام الصلبة لتكوین جسم 

 واحد اعتماداً على الشكل الھندسي للكل.

 الطرح

 (منطقي)

SUBTRACT 

/ SU 
 

  آخر تكوین من الصلبة المواد من أكثر أو واحد طرح

 .الباقي الھندسي الجسم على مستند

 التقاطع

 (منطقي)

INTERSECT 

/ IN 
 

 على دباالستنا صلدة أجسام من مفرد صلد جسم تكوین

 .المتقاطعة الھندسیة األجسام

 SOLIDEDIT تشكیل وجھ
 

 للخارج وتشكیل بسحب الصلد الجسم حجم بزیادة یسمح

 .وجوھھ أحد

 SLICE شریحة
 

 .معین قطع مستوى طول على شرائح الى الجسم قطع

 

 3D 3DALIGNاصطفاف 

 

 الى ثالثي األبعاد. 3D-2اصطفاف أجسام 

 

 -ومن المناسب تجربة تلك األوامر واختیاراتھا الفرعیة بشكل عملي واآلتي بعض منھا:

  -):25-5مثال لتكوین جسم صلد من اتحاد جسمین، الشكل (

األمر نفترض وجود جسمین اسطوانة وصندوق متداخلتان ومطلوب جعلھما جسًم واحداً، نختار 

 -أما بكتابتھ في خط كتابة األوامر أو النقر على األیقونة، وكما یلي:

Command: _union  

Select objects: 1 found  (یتم اختیار أحد األجسام ولیكن االسطوانة) 

Select objects: 1 found, 2 total 

 .Separateولفك الترابط بین الجسمین نستعمل األمر 
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 تنفیذ أمر االتحاد.:  25-5الشكل 

-5)، (27-5)، (26-5وبالطریقة نفسھا یمكن تنفیذ بقیة األوامر تباعاً وكما تبین األشكال (

 ).30-5)، و (5-29)، (28

 

 : تنفیذ أمر الطرح. 26-5الشكل 

 

 : تنفیذ أمر التقاطع. 27-5الشكل 
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 : تنفیذ أمر تمدید أو زیادة حجم جسم. 28-5الشكل 

 

 تنفیذ أمر قطع شریحة.:  29-5الشكل 

 

 

 : تنفیذ أمر االصطفاف. 30-5الشكل 
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  2Dالرسم المتقایس (المنظور) على ورقة  5-10

بإتباع األسس مرَّ علینا في الفصول السابقة طرائق رسم المنظور المتقایس (األیزومتري) و

السابقة من الممكن رسم المنظور في برنامج األوتوكاد وفي بیئة الرسم ثنائي األبعاد لیوحي الى أن 

الرسم المنجز ھو مجسم ثالثي األبعاد، وأول ما یجب عملھ بعد فتح البرنامج على نظام ثنائي األبعاد ھو 

 -ریق أحد األسالیب اآلتیة:عن ط Isometric Snapتفعیل نمط الوثب أو القفز األیزومتري 

 في خط الكتابة. dsettingsكتابة األمر  .1

 .Drafting settingsثم  Toolشریط االدوات  .2

مثالً واختیار Grid النقر بزر الفأرة األیمن على أحد أیقونات مساعدات الرسم فلیكن  .3

setting .من الخیارات التي ستظھر 

)، نختار منھا 31-5، الشكل (Drafting settingsوفي كل الحاالت تظھر النافذة الحواریة 

في أسفل النافذة   Snap typeوفي حقل نمط القفز (الوثب)  Snap and Gridالوثب والشبكة   

 .  Isometric Snapنحدد اختیار القفز األیزومتري 

 

 : نافذة اختیار القفز األیزمتري. 31-5الشكل 
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 -األوامر:كما یمكن تفعیل األمر عن طریق خط كتابة 

Command: snap  

Specify snap spacing or [ON/OFF/Style/Type] : s  

Enter snap grid style [Standard/Isometric] : I  

 ). 32-5وسنجد أن المؤشر قد تحول الى إحدى الوضعیات التالیة، الشكل (

 

 : أشكال المؤشر األیزومتري.32-5الشكل 

 Ctrl+Eأو بضغط المفتاحین  F5یتم التنقل من وضعیة ألخرى للمؤشر بالضغط على المفتاح 

)،وسیظھر في خط 2-3-5من شریط أدوات القفز (الفقرة  ORTHOمعاً، وعند اختیار أمر التعامد 

 كتابة األوامر الوضعیات الثالثة المذكورة. 

Command:  <Isoplane Top> 

Command:  <Isoplane Right> 

Command:  <Isoplane Left> 

ترسم الخطوط (حواف السطوح) المتعامدة للمنظور، لكن الخطوط األفقیة ستكون مائلة بزاویة 

30o  لذلك ترسم حواف السطوح العلیا (التي سوف تظھر في المسقط األفقي) باستخدام وضعیة المؤشر ،

التي على الیمین (في الشكل السابق)، وترسم السطوح األمامیة (التي سوف تظھر في المسقط األمامي) 

مسقط باستخدام وضعیة المؤشر في الوسط ،كما وترسم السطوح الجانبیة (التي سوف تظھر في ال

 الجانبي) باستخدام المؤشر على الیسار. 
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  2-5مثال 

بأسلوب القفز  60mmوارتفاعھ  40x50mmإرسم متوازي المستطیالت بأبعاد قاعدتھ 

 األیزومتري.

 

  

 : رسم متوازي مستطیالت متقایس.33-5الشكل 

 الحل  

نختار   Isoplane Topبعد تفعیل أمر الوثب المتعامد وتحویل شكل المؤشر للرسم العلوي 

نحرك المؤشر نحو  40)، وبطول 33-5، الشكل ( 1فنحدد بدایة رسم الخط ولتكن النقطة  Lineاألمر 

ثم  Cأو الحرف  Closeوثم نغلق الرسم باألمر  3نحو النقطة   50ثم الضلع األخر وبطول  2النقطة 

 نخرج من أمر الخط.

Command: _line Specify first point:  

Specify next point or [Undo]: 40  

Specify next point or [Undo]: 50  

Specify next point or [Close/Undo]: 40  

Specify next point or [Close/Undo]: c  
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Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel* (الخروج من أمر رسم الخط) 

 Isoplaneحتى نصل لوضعیة  F5نضغط المفتاح  3465لرسم حواف السطح األمامي 

Right  ثم نغیر  5فنحصل على النقطة  60ولألسفل وبمسافة  3فنرسم الخط الرأسي انطالقاً من النقطة

 4ثم نرسم باتجاه لألعلى نحو النقطة  6نحصل على النقطة  40اتجاه حركة المؤشر للیسار وبطول 

 . 60بطول 

Command: _line Specify first point:  <Isoplane Right>  3(نبدأ من النقطة(  

Specify next point or [Undo]: 60  

Specify next point or [Undo]: 40  

Specify next point or [Close/Undo]: 60  

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*  (الخروج من أمر رسم الخط) 

 Isoplane Leftحتى نصل لوضعیة  F5نضغط المفتاح  1467لرسم حواف السطح الجانبي 

، ثم نغیر اتجاه حركة المؤشر نحو  7فنحصل على النقطة  50الى الیسار خط بطول  6نرسم من النقطة 

 لتكتمل كل خطوط وحواف المنظور.  60في األعلى ونكتب البعد  1النقطة 

Command: _line Specify first point <Isoplane Left>  6أ من النقطة نبد( ) 

Specify next point or [Undo]: 50  

Specify next point or [Undo]: 60  

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel* (الخروج من أمر رسم الخط) 

   Isometric Circlesرسم منظور الدائرة األیزومتري  5-10-1

ثم اختیار منظور الدائرة  Ellipseالناقص ترسم الدوائر األیزومتریة باستعمال أمر القطع 

 ثم نكتب في شریط كتابة األوامر نصف قطر الدائرة األیزومتریة. Isocircleمنظور الدائرة 

  3-5مثال 

ومركزھا  50mmإرسم منظور الدائرة االیزومتري في السطح العلوي التي نصف قطرھا 

 .70,70النقطة 

 



                                   الرسم المعان بالحاسوب                               الصناعي ـ المرحلة الثانیةالرسم                                            الفصل الخامس
 
 

  153  
  

 لحلا

Command:  <Isoplane Top> 

Command: El  

ELLIPSE 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: I  

Specify center of isocircle: 70,70  

Specify radius of isocircle or [Diameter]: 50  

  4-5مثال 

 ) .34-5إرسم المنظور األیزومتري المبین في الشكل (

 

 أیزومتري مركب.: منظور  34-5الشكل 

 الحل

نرسم حواف  Isoplane Topبعد تفعیل نمط التعامد وتحویل المؤشر الى المنظر العلوي 

والرجوع الیھا وكما یأتي، الحظ  a(مع عقارب سالب) انطالقاً من النقطة  abcdeالسطح العلوي 

 -) :A-35-5الشكل (

Command: _line Specify first point:   
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Specify next point or [Undo]: 40   

Specify next point or [Undo]: 100   

Specify next point or [Close/Undo]: 80  

Specify next point or [Close/Undo]: 70   

Specify next point or [Close/Undo]: c   

(یمكن رسم أحد  20mmلألسفل وبمقدار   b, d, e, aنرسم أربعة خطوط رأسیة من النقاط 

)، ثم صل النھایات لتلك B-35-5)، الحظ الشكل (Copyالخطوط ومن ثم استخدام أمر النسخ 

 ).C-35-5الخطوط، مع تحدید مركز الدائرة بخطین متعامدین، الشكل (

 -):D-35-5من مركز الدائرة نرسم قاعدة االسطوانة وكما یأتي، الشكل (

Command: _ellipse   

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: I   

Specify center of isocircle:  (تحدید مركز الدائرة بالمؤشر) 

Specify radius of isocircle or [Diameter]: 25  

، ونرسم خطین مماسین Copyلألعلى باستعمال األمر  16mmننسخ منظور الدائرة مسافة 

 ).E-35-5الشكل (لمنظوري الدائرة، 

-5لتشذیب الزوائد في الرسم فنحصل على المنظور المطلوب، الشكل ( Trimنستخدم األمر 

35-F.( 
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 : مراحل رسم منظور أیزومتري مركب. 35-5الشكل 

 

 

 أسئلة وتمارین الفصل الخامس  5-11

 برنامج واجھة ضمن تنشیطھا طریقة وبین Toolbars االدوات أشرطة من عشرة عدد 5-11-1

 األوتوكاد.

 ، عددھا مع ذكر أي منھا أسھل لك بالتنفیذ.أوتوكاد في األوامر إلدخال طرائق ثالثة توجد 5-11-2

 .منھا لكل المقابلة The Function Keys  الدالة المفاتیح جوعةوم أوامر القفز  عدد 5-11-3

 .البرنامج فتح بعد الرسم مساحة تحضیر طریقة بین 5-11-4

المساقط المبینة أبعادھا في األشكال  2Dإرسم باستعمال أوامر الرسم في برنامج األوتوكاد  5-11-5

 )، مع وضع األبعاد.5-39)، (5-38)، (5-37)، (5-36(
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 ).36-5الشكل (

 

 . 37-5الشكل 

 

 .38-5الشكل 
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 . 39-5الشكل 

)، مستعمالً أوامر 40-5الجسم الصلد المبین في الشكل ( 3Dإرسم مستخدما برنامج األوتوكاد  5-11-6

 الجمع والطرح للحصول على الشكل النھائي.

 

 .40-5الشكل 

) متبعاً أسلوب الرسم 42-5) و (41-5إرسم المنظور األیزومتري المبین في األشكال ( 5-11-7

 .دالمتقایس في برنامج األوتوكا
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 .41-5الشكل 

 

 .42-5الشكل 

)، (تعد اللوحة مشروعاً نھائیاً للطالب في 43-5إرسم المنظور ومساقطھ المبینة في الشكل ( 5-11-8

 ). 3Dو  2Dرسم 
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 .43-5الشكل 
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